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కెలుగుభారతం ఆం (ధుల అదృష్టంగా అనతరించింది. కవి (తయం 

దాన్ని వెనిగించి తెలుగు వారిశంతో వాహోోేప కారం వేసింది, తెలుగు 

సాహిత్య చరి(తలో అది ఆది కావ్యంగా నిలిచింది. ఆం ధమహోభారతం 

కొన్ని సందర్భాల్లో మూలానికి వన్నె చేకూర్చింది. మహాకావ్య 

మర్యాదలను పాటించి రన సమంచితంగా విరచింపబడింది. అందుకే 

అడి తెలుగు సజల జీవన సర్వ్యన్వ 6గా (పజా జీవి తాన్ని పెన వేసు 

కున్నది. సంస్కృత భారతానికి అనువాదము అయినా తెలుగు 

భారతంలో తెలుగు (పజల మనోభావాలూూ, జీవనత త్త మూ, 

ఆలోచన విధానమూ, మూనవ మన న్తత్త్య చిత)ణమూ జరిగిందిః 

అందుకే దాని అధ్యయనం అనివార్య మవుతున్న ది. అన్ని కోణాల 

_ నుండి, అన్ని దృకృధాలనుండి ఆం| ధముహోభార తాన్ని అనుకీలిం చడం 2 బలల న A 
అవసర మవుతున్న ది, 

“తెలుస భారతం గురించి ఎందరో పండితులు, పరిశోధకులు, 

విమర్శకులు ఆయా సందర్భాల్లో ఎంతో విలువైన వ్యాసాలను 

(పకటించినారు. అవి అందరికి అందు బాటులో లేకుండా వున్నాయి, 
కనుక వాటిని (కోడీకరించి ఒకచోట కూర్చి (పచురి స్తే తెలుగు 
పాఠకులకూ, సారస్వ తాభిమానులకూ ఉవయోగంగా ఉంటుందని 

భావించినాము. ఆ (పయత్నంలో భాగంగా ముందు నన్నయ గురించీ, 
నన్నయ రచించిన భారత భాగం గురించి విరచించిన వ్యాసాలను 

ఈ సంపుటంలో ఏర్చి కూర్చుడమైంది. కొన్ని వ్యానాలు ఇటీవల 
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రచించినవికూడా ఇందులో చేరినాయి, వాటిని ఒక (కమబర్ధంగా అంకు 

అవకారికకు సంబంధించినపీ, కవితారీతులకు సంబంధించినవి, అనువాద 

విధానానికి నంబంధించినసి అయిన వ్యాసాలను ఈ సంపుటంలో 

ఎంపిక చేసినారు, ఇ్రప్వుడప మోముందున్న వి, 

ఇట్లాగే తిక్కన గురించీ, ఎట్టన గురించీ ఇజేపద్ధతిలో త్వరలోనే 

వ్యాస సంకలనాలను వెలువరించాలని మా యాచన, అంతేకాక 

ఆం(ధ సాహిత్యంలో యుగక రమా, సాహిత్వగతిని మార్చృన 

(పవర్పకులూ అయిన మహాకవుల గురించికూడ ముందు ముందు 

ఏిలునౌన వ్యాస సంపుటాలను |పకటించాలన్నది మా (పణాళిక, 

త్వరలో ఒకటాకటిగా వాటిని తెలుగు పాఠకులకు, సాహి త్యాఖి 

నూనులకూ అందిసామని మనవి చేస్తున్నాను, ఈ సంపుటా లగురించి 

నాహి త్య్యాభిమానులూ, పాఠకులూ ఏనువా సూచనలు చేస్తే వాటిని 

సాదరంగా పరిశ్లీలినొం. అందుకు ఆహ్వాని స్తున్నాం, ఈ సందర్భంలో 

ఎంతో (శమకోర్చి ఈ సంపుటాన్ని సంకలితం చేసిన సంపాదకులు 

ఆచార్య "బేతవోలు రామ బహ్మంగారిని, డా! గొల్ల కోట సూర్య 

భాన్క_ర రావ్రుగారినీ అభినంది స్తున్నాను, 

ది 14-1-1595 

(శీ ఆంగీరస మకర సం(కాంకి పేర్వారం జగన్నాథం 
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యుగక ర్హ-లె న మహాక్షన్రలమిోాడా, మన సాహిత్యాన్ని (పభా 

వీతం చేసిన ఉద్యవమా- లమోా దా తెలుగులో ఇంతవరకూ వెలువడిన 

విలువైన వ్యాసాలనన్ని ంటినీ ఒకచోటికి సేకరించి సంపుటాలుగాసాహితీ 
(పీయులకు అందించాలనే సంకల్పంతో “విమర్శన, పరికోధన - సమో 

జన ౨ దై 5 కృతే (ప్రచురణ అనే (పాజష్టను అలుగు విశ్వవిద్యాలయ సావాత్య 

పీఠం చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా తొల్టిపయత్నింగా ఆదికని 

నన్నయ మోద వెలువడుతున్న బ్యాన సంకలనంలో (పథమ 

సంవుటం ఇది, 

ఒక కవిమోద వెలువడిన వ్యానాల సంకలనం కాబట్ట ఇందులో 

వ్యాసాలను కాల కోమాన్ని బట్టకాకుండా వషయప 50గా వింగడించి 

పొందుపరి వాము, అవతారిక, కవితారితులు, అనువాదవిధానం అనే 

అంశాలకు చెందిన వ్యానాలు ఈ (పథమ నంవుటంలో చోటుచేసు 

కున్నాయి, ఉపాఖ్యానాలు, తులనాత్న్మ కాలు, భాప- ఛందస్సు, 

పరిశిస్టాలు అనే అంశాలకు చెందిన వ్యాసాలు అనంతర సంపుటంలో 

“వెలువడతాయి, 

పాత పతికలలో "వెలువడిన అమూల్యమైన వ్యాసాలు కవాలా 

మటుప నేటి పాఠకులకూ పరిశోధకులకూ అందడంలేదు, ఆ లోటు 

తీరి స్టే అవగాహానల పరిధులు వి స్తరిసాయనీ, పరిశోధనల స్థాయి పెరుగు 
తుందసీ విశ్వాసం. ఈ (పాజక్టకు ఇదే పరమ (ప్రయోజనం, 

అయితే ఈ నన్నయభారతి సర్వసమ గం అని మేము వకో ఖానా 
అనుకోవడం బేదు, మాద్భస్థికిఠాని వ్యాసాలు విలువైనవి బాలా ఉండి 

ఉండవచ్చు, వివులాచ పృథ్వి, మన్నించండి, న దృస్థికి వచ్చినవి 
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సూచించండి, ద్వి తీయ ము(దణకు బ్రెది నోచుకుంకేు అప్పటికి మరి 

కొంత నమ్మ గతను నంతరించగలుగుతాం. సహకరించమని సాహితీ 

పరులను సవినయంగా అభ్యర్థి సున్నా ను. 

ద్రటువంటి వ్యాస సంకలనాలు (నన్నయమోదృ్ర చిన్నచిన్న వి 

కొన్ని ఇస్పటికే (ప్రచురితమయ్యాయి. అవి వికృతంగా దొరుకు 

తున్నాయి. అందుచేత ఆ వ్యాసాలను ఈ సంకలనంలోకి చేర్చలేదు. 

అలాగ: సంస్కృ తాంగ్లాలలో వెలువడిన వ్యాసాలనుకూడా మినహో 

యిం'చాము, ఏటిని, క్రంకా (ప లెక వి మర్శ (గంథాలుగా, ముదితా 

ముదిత సిద్దాంత నిజంధనలుగా నన్నయ భారతభాగం మోద జరిగిన 

కృపినంతటిసీ _కోడికరి=చి చిన్ది యో[గఫగా అనంతర సంపుటానికి 

చివర పొందుపరు స్తున్నాము. 

వ్యాన రచయితలలో నూటికి ఎనశ్రైమంది నుంచి _పచురణా 

నుమతి పొందగలిగాం, వారందరి సౌహాన్దానికీ కృతజ్ఞతలు, కొంతమంది 

చివునామాలు చెలియేేదు, కొంతమందికి వారసులు తెలియ రా వేదు, 

వారంతా మా పరిమితులనూ మా (శవమనూ మూ నిజాయితీని గమ 

నించి పెద్దమనసు త్రో మన్నిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

వ్యాసాలు సేకరించడం మొదలుకొని పూ )ఫులు దిద్దటంవర కూ 

అన్నింటా శతళాతమూ శ/మపడిన నవా(వతుడు డా| జి యస్ 

భాస్క-రరానుగారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను, మంచి పరిశోధ 

కుడుగా రాటు లేలాడని ఆనంది స్తున్నాను. 

గా/ంథిక -వ్యావహోరిక భాపోద్యమం మోద ఇటువంటి వ్యాస 

సంకలనం మరొకటి తయారై సిద్ధంగాటెంది. అదికూడా త్వరలోనే 

పాఠకలోకానికి అందుతుంది, 
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మహిమున్ వాగనుశొసగనుండు సృజియింపన్ లా అన్నట్టు ఈ 

(పాజక్ట్రను ఆదిలో ఆశీర్వదించిన తె వి, వి, (పథ మోపాధ్యములు 

ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప గారికీ ఆమోదించి కొనసాగించిన ద్వితీ 
యోపాధ్వములు ఆచార్య సి, నారాయణరెడ్డిగారి “ప స్తుతించి” 
పరిపోవి స్తున్న _పస్తుత్ పాధ్యములు ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాథం 
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లేదు. అయినా వారి కావ్యాలలోని నాందీపస్తావనల ఆధారంచేత 

కవి కాలాదులను, నాటి చర్వితను వునం పొంత (గహింపకలుగు 

తున్నాము, తమిళ, కన్నడ, అంధ కవులు తవు కావ్యాలలో అవఠతా 

రిక లు, అశ్యాసాంతప ద్యాలూ (వాతారు. నాటివలన మనకు ఆనాటి 

చరి (త్ర ఎంతో లభ్యం అవుతోంది, "తెనుగులో ఆదికవి నన్నయభట్టు 
అతేడాం[ ధమహాభారత కరం తత్క్బృతిఛర్త రాజరాజనశేం[దుడు. 

తెనుగులో మహోభారతేం వుండడం అవసరమని నన్నయకవి, రాజ 

'రాజనరం(దుడు గుర్తించారు. రాజు పరమధర్శ్మ విదుడు, (పజాను 
రంజనముగ పరిపాలించు పాలకుడు, తనక్కు (పజకు విశ్వజనీనమైన 

కోవ్యం అవసరమని ఉవ్విళ్ళూరాడు, (పజలలోసి విభిన్నత క్ర( 2 ను 

నెట్టి సంఘళక్తులను వకముఖంచేసి ధర్మం, ఆచరణ యీ రెండూ 

విభిన్న పథగాముర భష్టంకాకుండా కాపాడ కలిగింది మహాభారత మే 

అని రాజరాజు నిర్హ ర్లయించుకొన్నాడు. ఆరాజు పరవమధర గైనిదుడు. 

విీమలవుతెన్ అనేకమైన పురాణాలు విన్నాడు రసవత్తర కావ్య 

నాటక కేవుములు పెక్కు చూశొడు. జగత్సరిపూజ్యము.లై న ఈశ్వరా 

గమములయందు అత్యంత భక్తితో హృదయం నిలిపిన్టివాడు' 
అయినా మపహ+భారతమే వినాలని తనకు అభిలావ పెద్దమయైయుండునని 

గట్టిగా చెప్పాడు. భారతకథలు, బహువిధముల్క బహుభాషలలో 

యదార్థ మే, కాని అవి “కృష్ణదై ఇపాయన ముని వృవభాభిహిత్ 

మహాభారత బద్ధ నిరూవి'తార్థం” లోపించిన్రున్నా యి, కనుక తన అధిక 

ధీయు_ క్రీ సాయంతో అట్టి మహాభారతాన్ని తెనుగున రచియింపువుని 
నన్నయభట్టును ఆ రాజరాజు కోరాడు. నన్నయకవి అధి పాయం 
కాడా అట్లిడ. 
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ఇట్టి కోరిక కలగడానికి ఆనాటి మత పరిస్థితులుకూడా కొంత 

కారణవుయాయి., రాజరాజునాటికే కేవల యాగకళ్యాఖిలావ, శుద్ధ 

బౌద్ధం, శుద్ధ్వై జైన అన్నీ దిగజారాయి. భ కి, పుణ్యలోక వాంఛ, 

మూర్తి అరాధనమాత)ం బలంగానే పెరిగాయి, 

ఆనాటికే “లకులీశపాశుపత” (పభావంచేత జైనం శై వంగా 

మారిపోయింది. బౌద్ధులు, జైనులు, అంతవరకు ఆరాధిస్తూవచ్చిన 

శక్తి సరూ పాలు వానవట్లాలుగా మారాయి, జనుల వృవభ ఆరా 

ధన నందిపూజగా మారింది. కాగా పశుపతినాథుడు పార్వతీనాథు 

డెనాడు. అది ఉధయముతేస్తు లను ఏకోన్నుఖులుగా చేసింది. బౌద్దా 

రామాలలోని అయక స్తంభాలు ళివలింగాలుగా మారాయి. గుళ్ళు 

గోపురాలు లేచాయి, బౌద్ధం, జైనం. (శేవం సమ్మ శిత వమొయాయి, 

అయినా ఆయా గసరువులూ ఆయా మతాలూ, అన్ని వర్తాలలోనూ 

వుండి వర్ష విచవీణ వుంటూ నేవుంది, చె టే,న_బావ్నాణులు డై జె నరాజులు 

డై నవె వైశ్యులు (గోమ శేశ(ర ఆరాధకువే కోమట్లు. గోవుళులు కోవు 

ట్రయారు.) వేదవి_పులు వవర్ణానికి ఆవర్ల ంవారు ,కయా వేర్ల తోనే కుల 
(కమాగతంగా వుంటూవచ్చారు, పార్వతీధ్యానాన్ని అంగీకరించారు, 

విమలాదిత్యుడు; అతనికొడుకు రాజరాజు కూడ ద్యవిడాధిపత్నులై న 
చోళ రాజక న్యలను వివాహమాడారు. అనాడు ఎందరో విపులు, 

తదితరులు (దవిడచేశాన్నుండి వేంగికి వచ్చారు వారి ఆగమన 

కారణంగా వేంగినాటే వి ఫులలో శాస్తాభధ్యయనం ద్విగుణేంచింది. 

పండితలోకం పునరుజ్జీ వితమయింది. 

దకీణ'చేశంలో ఆశ్యారులు శఠగోవుడు, నాథముని (పభ్ళ 
తులు భక్షి క్రీమాగ్లాన్ని (పబోధించారు. నయనార్హుకూడా ఆ వానికి 

భ్ కిని జోడించి (వచారంశోశారు. ఈ కెండుమాన్తాలు (పజాజీవితంతో 

తీవ)మైన భ_క్తిమాన్లాన్ని శేకెత్తించి తమ (ఏభావాన్ని ముది" ంచు 
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కొన్నాయి. శంకరుని అదై(తమతం, _ కర్మిషస్టులను తృ_ప్టీపర చక 

పోయినా వీ కొందరిని మూ తమో వశపరచుకొన్నా అది (పజావతం 

కాలేకపోయింది. అతడు యజ్ఞాదిక రులను నిరసించాడు, బె"ద్ధధ ర్నా 

లను చాలావరకు అంగీకరించాడు. ఇట్టి పరిస్థితులలో తను ప్రజలకు 

థినలై న ధ ర్శమార్షం చూపకలిగింది ఆం|ధమహాభారతచే కాగలదని 

రాజరాజన దేందు్రడు అతని కవి నన్నయ ఉభయులు నిర్హయింణారు, 

కాగా ఆం ధభార తావతరణకు పూనుకొన్నాడు. భగవక్షీత. భారతంలో 

బదేకదా ! 

తిక్క_ననాటి స్థితి :- మహాభారత విశిష్టతను గూర్చి లోగడ 

వాయబడింది. రాజారాజన శేం(దుడు పార్యతీపతి ధ్యానానిశే అంకితు 

డమయూడు, అయినా (తిమూర్హు రులను రాజరాజు, నన్నయగూడ ఉగ్గ 

డించి నమస్కరించారు. కాని తిక్క-ననాటికి పరిస్థితులు మారాయి. 

నన్నయ కీ, శ. 11వ, శతాద్దీవాడు. తిక్కన (| శ, 1కివ శతాబ్లి 

'వాడం, ఈ మధ్య కాలంలో -జీళంలో వచ్చిన మతావేశాలు (ప్రజలలో 

ఎన్నో మార్పులు “తెచ్చాయి. మల్లి ఖార్డున పండి తారాధ్యులు వ్వ 

భ కిని అందరికీ చాటి పడాముతంగా మార్చారు. రామానుజాదులు 

వెప్పవం అన్ని వరాలకు ము క్షీ దాయకం అని (పచారెంచారు. మధ్యా 

చార్యుల ద్వైత సిద్రాంతం వ్యా_ప్రిచెందింది. శంకరుని అద్రైగతం పండిత 

లోకానికే పరిమితమయింది, అందుచేత భక్షి భావమే బహుళంగా 

(పబలింది, ఆయా మతావలంబక్కులైన కేవ, టెప్టన వరాలలోను, 

(వభువులలోను తమచేవుడే అధికుడనే ఆవేశ కావేశాలు పెరిగి మత్రో 
న్నాదం వె పాచ్చి రగడలు, యుద్ధాలుగూడవ చ్చాయి.. ఇట్టి పరిస్థితులలో 

తిక్కన భారతరచనకు పూనుకొన్నా డు, 

తిక్కన వేదవి (పుడు, రాజసీతిజ్ఞ డు యోగి యాజి శివ 

కేశవుల క భేద్యమును కల్పించి, భక్షి నీ రేక త్తించి పరత _త్తేమున 

(పబోధింపకలిగిన ధీశాలి, 
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“ఉ|| వైదిక మార్గ నిష్భమగు వ_ర్హనమున్ దగ నిర్వహించుచు 

న్మేదము లేకభ క్తి మది నిర్శలవృ త్తిగం జేయుచుండ మ 

త్పాద నిరంతరస్మరణ తత్పరభావము కల్టినాత్న స 

మా దము? బొందంగావ్యరస ముంగొనియాడుచునుందు నెప్పుడున్ 

“నీ వఖండితభ కిన్” భారతాన్ని. తెనుగుచాస వినిర్శింపబూనుట 

భవ్యపురుహార్థ తరుపక్కఫలముకా బె. దీని ెదనియ్యకొని "వేడ్క-నూని 

“కృతిపకిత(మర్గించి వచ్చితిం దిక్క-ళర్మో అని పర మేశ్వరుడు తనతో 

అన్నాడని తిక్క-న చెప్పుకొన్నాడు. ఎందుచేత ? “అప్పర మేశ్వరుం 

డా కితులకు అత్యంత సులభుండు గానో పర మేశ్వరుడే తన్నడుగ 

వచ్చాడని తికృ-న వచించాడు. ఎంత గర్వంగా అన్నా ఆ పర మేశ్వ 

రుండు భ కులకు అత్యంత సులభుండనిగూడా వచించాడు. కనుక 

తిక్కన తలతిక్క_కంకైు అతని భఛ్క్రిభావమే. యీ విషయంలో (పక 

టిత మవుతున్నదనక తప్పదు. అడే అతడు చెప్పదలచుకొన్నది. 

మిరు భక్తులుకండు. మోాకడశకే భగవంతుడు వసొడు, అతడు మో 

వాడే అని వాటిన తత్త్య వేది, పర మేశ్వరుడు భక్తులకు సులభలభ్యుడు 

సుమా అనీ, అయి తే ఆ భగవంతుడు శేవలం శినుడునూశాదు, విష్ణువూ 

కాదు అనీ శివశేశవు లేకరూపులనీ, భక్కిమార్లంచేత పరమార్థాన్ని 

సాధింపనగుననీ అతడు తననాటి[పభ్గున్రలకు, పామరులకు; పండితులకు 

గూడ మహ త్తరనం చేశమి చ్వాడు. తద్వారా వేదవిపు' లను, శె నులను 

వె ప్లవులనుగూడ తృ ప్రిపరచకలిగాడనక తప్పదు. భగవద్దీతాగ్గాన్ని 

యో విధంగా అర్థం చేసుకొని అతడు (ప్రజలకు తేనభావాన్ని తన భారతే 

రూపంలో అందించాడనవచ్చును, 

భారతగమ్యం హరిహర 'ధర్మాడ్వైతభావమే' అసీ అది అందరి 

శ్రి అమోదయోాగ్యమని నిర్ణయించాడు తిక్కన, అందుచేత నే - 
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“ఉ|| (క్రీయన గారినాయరగు చిత్తము పల్ల వింప భ 
(దాయిలేమూ ర్రియై వారిహరంబగు రూపముదాల్సి విష్ణు రూ 

పాయ నమశ్శివాయ యనిప ల్కెడు భ_క్షజనంబు బె దిక 

థ్యాయిత కిచ్చమెచ్చు పరతే_త్త్వము గౌల్వెద నిష్ట సిద్ధికిన్॥ 

మరియు 

కం|| వేదములకు నఖిలస్నృతి నాదములకు 

బహువురాణవక్షంబులకున్ 

వారైన వోటులను దా 

మూదల ధరా ఫ్ కామ మోత్ష స్థితికిన్ 1” 
అని (వాకాడు, తద్వారా భారతముమొక్క “ధరా ఎడల స్థితి ని 
(పన్ఫుటం చేశాడు, 

అందుచేతనే తన భార తాన్ని నరాంకితం చేయక భగవంతుని కే 
అంకితమి చా సాడు. తన వహారిహరనాథ్టుని కన్నా రదూడకలిగాడు, 

“కిమస్థిమాలా కిముకా స్తుభంవా 

పరిష్క యా యాం బహుమన ్ర్సేత్వం 
కింకాలకూటం కిమువాయకో చా 

_స్తన్యం తవస్వాదు వద పభో మే 

అని (పార్థింపకల పరమభక్తుడు తిక్కన. కర్మం భక్తి జ్ఞానం మేళ 
వింపకల పరమార్థవేత్త అతడు, 

ఇట్టి పరిపక్యదృష్టికి తిక్కన్నను తీర్చి దిద్దినవి నాటి నుతసాంఘిక 
పరిస్థితులే అనక తప్పదు. కవి. శైన తన కాల (ప్రభావమును, తేన 
సంధుముపె కవి (ప్రభావమును ఉండక మానదనడంలో ఆశ ఎర్యంలేదు, 

బ్రింతేవరకు కవ్మితయం రచియించిన అవతారికల ఆధారంగా 
ఆయా కాలమునాటి మత పరిస్థితులు, సంఘమువై తేమ సభావమును 
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చూపగా ఆయా పరిస్థితుల కవనరమైనతీరున ఆంధభారత రచన కావ్య 

కత కలిగిందని "తెలుసుకొన్నాము, 

ఇక ఆయా కినులనుగురించి, ఆయా కాలమునాటి చరితను 

గురించీ అవతారిక, అశ్వాసాంత పద్యముల సాయంతో నిర్మించు 

కోవలసిన అవనరంనుంది. యెలా (పగ్గడ (వాసిన అవతారి 'కాంశెలలో 

అతడు శివభ క్రుడనిమూ[తం మనకు తెలుస్తోంది. 

జ 

ఇంతవరకు ఆం ధభారత రచనావశ్యతకు కారణాలను గురించి 

తెలుసుకొన్నాము. ఇక రాజరాజనశేందుని యొక్కయు తూర్పు 

చాళుక్యుల యొక్కయు మతాభిమానమెట్టిదో కొంత "తెలియవలసిన 

అవసరముంది. 

రాజరాజనకేందుడు యిలా అన్నాడు : 

“వు! ఇవియేనున్ సతేతంబు నాయెడ కరంబిష్టంబులై యుండు "బా 

యవు భూ ేవకులాభితర్ప మహీయః (వీతియున్ భారత 

(శవణాశ_కియు. 'బార్యలీపతి పదాజ్జ్ఞధ్యానపూజామహాోే 

త్సవమున్ సంతత దానశీలతేయు శశ్వత్చాధుసౌంగత్య మున్ 

భూ టేవకులాభితర్పణం, పార్వతీపతినిగూర్చిన ధ్యానం, పూజ, 
దానవీలం తనకు వాలా (సియమన్నాడు, [అయి కే యిది రాజరాజుకే 

(పథాన లక&ణమా? లేకపోలే అతని పూర్వీకులు కందరకును వున్న దా? 
అనేది తెలుసుఫొనడం అవసరం. అతనికే యిట్టి అన క్తి అనగా విప 

భక్తీ పార్వతీపతి చింతా వుంకు అది అతని (పత్యేక విశిష్టత అన 

వచ్చును, అలాకాక ఆతని పూర్వీకులకుగూడావుం కే అది నారి వంశ 

(కవానుగతమైన ,గామాన్యగుణం అనకతప్పదు. రాజనశేందుడే 

కాదు అతని వంశీకుల కందరకుగూడ యిట్టిగుణాలున్నట్టున్నాయిః 



రి నన్నయ భారతి 

వాళ్ళళాసనాలే చాటుతున్నాయి, తూర్పు చాళుక్యులకు మూల 

పురుషుడైన కుబ్బవిష్ణువర్ధనుడు (కీ, శ. 616-688) భీమరధీ తీరమందున్న 
కెండోొక | గామాన్ని తిమా సురం, చీపురుపల్లి, బిజ్జ్ఞరాల, కలవకొండ 

(గామాలను (బాహ్మణులకు దానమిచి నట్టు ఆయా శొసనాలు 

తెలుపుతున్నాయి. ఈతని ఫొడుకయిన జయసీంహుడు (డీ నా 

676-700) నిడుంబరు., ఫులింబూరు, వెణకప[ర్కు సపెనాకపరు, 

కొంబ్మరు, ఏిప్పంర్శి(గామాలను "వేదవివు)లకు దానాలిచ్చారు, పవ్ళు 

జె నులు 

మంగియువఠాజు : (కీ శ 676-700) ఇతడు అ[గహారాలు 

దానమిచ్చాడు. బొండోడన్నొ_ర్హి చెందలూరు, తిమ్మాపురం, వడునాడ 

వాలెం, నూతులప్మరు, లమ్మీపురం వగయి రాలు. 

రెండ వవినువర్థనుడు, అతని తం|డియెన ఇ(ద భట్టారకుడును 

దానాలిచ్చారు. 

రెండవ విష్ణువర్ధనుడు (క్రీ, శ. 667675) ఎన్నో (గామదాన 
ములు బాహా ణులకు యిచ్చాడు. 

మూడవ వివ్ణువర్గనుడు (డీ. క, 714-750) విప్రులకు చైనా 

లయాలకు చానాలుచేశాడు, అది ఇతని కాలంలో జైనం బహుళ 

న్యాస్నీని చెందింది. పు గో, జిల్లా పెన్నంచిలిలో జైన విగహో 
లున్నాయి కదా? బఇతని శాననాలు: పసుపుంబ రు, మావిండిపల్ల్ 

ముసినికుండ, జలమూడు, పెర్మ ంచిలి, రెండుబల్లి మొదలయినవి, 

రెండవ విజయాదిత్యుడు : "((కీ* శ. 804-849). ఇతడు 108 
శివాలయాలను కట్టించాడు, తులాభారమునుతూగి వెండి బంగారా 

లను పేదలకు దానమిచ్చాాడు, చం(ద|గవాణకాలమున వేదవిపులకు 

(గామదాన మిచ్చాడుః 
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గుణగ విజయాదిత్యుడు, ((కీ. శ. 850-892) మొదటి చాళుక్య 
భీముడు యితడూ _బాహ్మణులకు దానాలుచేశొడు. అందులో కొన్ని 
రాజకీయ కారణాలవల్ల గూడ జరి గినట్టు తో స్తుంది. అమ్మ రాజు తన 
టైన్యాధిపతియెన ఛండనాదిత్యునకు గొంటూరు (గావం దాన 
మిచ్చాడు. ఆెండవ భీముని వేర చాళ్లుక్యభీమవరం నిరి శ్రంపండిందిం 
వానారవంశ (పభువును వేగి బే 'రాజ్యరతుకుడును అగు “వజ్జియ*అను 
వానికోర్కె పై క /మపాఠియగు కొవు నకు. “కండేరువాశి విషయం 
లోని 'కోడతల్లి ” అను (గామాన్ని దానమిచ్చాడం. “అకులమన్నా డు’ 
విద్దమయ్య అనే (బావ్మాడికి ఉత్తరాయణ సం కాంతి పుణ్యకాల 
మందు అ గహోరంగా యి బ్వాడు. 

ఇక రెండవ అమ్మరాజవిజయాదిత్యుడు : (క్రీ, శ, 945-970) 
(1 ఇతడు తన కుల బాహ్న్మణుడును, క "ండిన్య గో(తుడగు నొక 
(చ హ్నణునక్రు (వా క్త న మేతి మును తరిగి యిచ్చాడు, 

(2) చం(ద(గహణ కాలమందు ఒక _బాహ్నణునికి “పథక 
లూరు* గామంలోని భూమినిదానమిచ్చాడం, 

(కి) పాొంబ్బరు_గామంలోని కొంత భూమిని పట్టనర్థని వంశజు 
డైన “బల్హాల "దెవ వేలాభట్టుకు” దానమిచ్చ్వాడు, పటవర్థన వంశజులు 
కుజ్జవిన్లువర్గను నాటేనుంచి మం(తిదాషది పదవులలో వున్నారు. 

(4) యెలవ(రు (గామాన్ని ఉత్తరాయణ సం కాంతి “నాల 

మున (బాహ్నణులకు డానంచేశాడు. 

(ర) “గుండుగొలను" (గావుంలో కొంత భూదానం వి' పులక 
దానంచే కొడు. 

(ర) అడ్డకావిగచ్చకుచెందిన వలహారిగణములోచేరిన జైన 
_శావియగు చామెకాంబ గురువైన అర్హ నందిని అను టై నాణబార్యు 
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నకు సరలోశాశయ డై.నభవనార్గమయిన భోజనశాలకొరకు అత్తిలి 
నాండు విషయములోని *5 ంచుబజ్జు” (కంచుమ్మురు) (గామాన్నిి 

దానం చేశాడు, 

(7) ఈరాజుకడ ఉద్యోగిగావున్న దుగ్గ రాజు విజయనాటికలోని 

జె నాలయానికి _ అ త్రీలివద్దవున్న మల్లి యంపూడి (మల్స్మీపూడ్సి 

(గామాన్ని దానం చేశాడు, 

(క) కుప్పనామాత్యూడచేవానికి చానధర్శములు చేసినట్టు 

“వాం డి శాసనం తెలుపుతున్నది. 

(9) తనగురువు విశ్వేశ్వరపండితుడు కొడుకు ముమ్మడి (ప్రభూత 

రారిపండితుడు అతనికి యో రాజ్మా అఘ్మ లపూడి “మొదలగు 

(గామాలు దానమిచ్చినట్టును ఇతడు శే వుడని తాడికొండ శాసనం 

వలన తెలు స్తున్న ది. 

కాగా యీరాజు శై వులకున్కు చై నులకును, విపు)లకును, 

రాజకీ యాద్యోగులకును దానాలు యిణ్వాగు. 

విమలాదిత్యుడు : తన మం(ళియైన “'వజ్జియ పగ్గడకు” రణస్థ 

పూడి (గ్రామాన్ని చానమిచ్చాడు, వజ్జియ(పగ్గడ యజ్ఞయాగాది 

(క్రతువుల నాచరించిన కర్షిస్టి. తిరువయ్య్యూరులోని పంచనాభేశ్వర 

స్వామికి దానమిచ్చాడు నిమలాదిత్యుడు, కొని ఈ విజయాదిత్యుడు 

శైనమతావలంబకడు. (తికాలయోగి సిద్ధాంత 'దెవుడను జై నాచార్యు 

డితని గురువు. 

రాజరాజు; 

(1) కో రుమిల్లి (గామాన్ని చీదమార్యుడను (బాహ గున 

కిబ్బాడు, 

(2) “మండి (మండపేట అనే (గ్రామాన్ని (బాహా షుడును, 

భారద్వాజ గో తుడును, అప_స్హ్తంబ సూూతుడును, శివకుమార భట్టుని 
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పౌ(తుడునుు, రామచేనుని తనయుండును అగు అక్క_య్య అను 
_బాహ్న్మణునకు సూర్య గ హణ కాలమందు చానమిచ్చినట్టున్నది.ఇతనికి 

సమ_స్సభువనాశ య (బాహ్మమహారాజు అనే పిరుదుంది. ఈ శాసన 
'కావ్యక _ర్థ నన్నయభట్టు, 

పావులూరి మల్లన్నకు పితామహుడైన పావులూరి మల్లన్నకు 

'నవఖండవాడి (గామాన్ని డానమిచ్చాడు. 

ఈతడు కలిదిండి మొదలగు (గామాలను నివాలయాల నిమి త్తం 

దానమిచ్చొడు. నందం పూడిని నారాయణభట్టుకిచ్చాడు. నారాయణ 
భట్టు వంశంవారు అమాత్యులు, యజ్ఞాలు చేశారు, 

ఈ పరిశోధనవలన ెలిన సారాంశం దానళీలత, భూేవ కులాభి 
తర్పణం. పార్వలీపతి పదధ్యానం,  తనకును పూర్వ వంకీకులందరకును 

వంశ (క్రమానుగతంగా వ స్తున్నదనీ, అది రాజరాజు (పత్యేక లతణం 

కాదనీ తలియకలదు, ద్రం జే కాక పూర్వ చాళుక్యులు ౫ నవుత 

పరిపోషకులును, పశుపతీ ధ్యానపరులును అయినట్టు కూడ బుజువు 

“కాగలదు, తూర్పుణాళుక్యులు కేవలం వె దికవుత (పత్మొోపనాచార్యు 

లని అందుచేత తవు వేంగినుండి పంపాది టై నకచులును, ైనులును 

యితర పాంతాలకు పారిపోయార నే మాట య దార్ధం కాదని రూఢిగా 

శాప్పవచ్చును. (6, శ, 10వ శతాబ్బమువారు పంపు రన్న, పొన్న, 
నాగవర్శలను కనులు, తమ వేంగినాటి తూర్పుచాళుక్యులు జైన 
విరోధు లై నందునను తాము డై నులయినందున యిక్కడ ఆదరణలేక 

బేనవు తాభిమానులయిన పశ్చిమ చాళుక్యులక్రడకు పోయార నే బాదం 

"కేవలం (పచారమా(తమూ, కల్చితమూ., 
(శ్ర. శ. 1011-1118) వరకు పాలించిన రాజురాజుతం(డి విమ 

లాదిత్యుగును, కీ. శ. 718.752 కాలంలో పాలించిన మూడవ విష్ణు 
వర్థనుడును జై నమతవ్యా _ప్హికి సాయపడినట్లు వారిచరితల్తు శాసనాలు 
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చెబుతున్నాయి, అట్టిపరిస్థితులలో కంగినాటి కనులు జె_నులెనందున, 

తూర్చుచాళ్తుక్యులు వై దికాఫీమాను-లె, 2ైనవముతాన్ని నిరసించి 

నందున, ఆయా కవులు వేంగినివిడిచి పశ్చిమచాళ్తుక్యుల నాాశయింప 

బోయారనడం, చరి (తవిరుగ్ధము. 

_ మరొకవిషయం: చూ, చాళుక్యులు "తాము స్వయం యస 

యాగాది (క కతువ్రుల నాచరించినట్టు కాని, యజ జ్ఞయాగాదిక ములు చేసినం 

దుకు లేదా చేయనున్న ందుకుకాని నీవి పులక దానాలిచ్చినట్టు కన్పిం 

చదు. ఆనాటి వుం తులు, (పెగ్గడలు, భట్టులు, నర ఎలా సౌరి 

వగ రాలు ఎట్టివారై నను "పదాధ్యయ నం; యజ జ్ఞా కర్మలు a సవారని 

శాసనాలవలన బుజువు కాగలదు. తూ, చాళుక్యులు "తామిచ్చిన 

దానాలెన్నో సూర్య చం(దగహణ కాలంలో యిచ్చారు. దీనివలన 

ఫుణ్యలోకం రాగలదనేవాంఛ (పకటించుకొన్నారు.. కనుక రాజరాజు 

వరకు తూర్చుచాళ్తుక్యులు * “సర్వలో శా, శితులై నో జై నులు, “పరవ 

మ హేశ్వరులై న” శైవులు, “పరమ _బహ స్బ్యులైన”. వేదాభిమా 

నులు ఏటి నన్నిటిస్మించి భక్తిమార్హ్లగాములు, 

కనుక తూ. చాళుక్యును జైనమత విరోధులన రాదు. శేవలం 

కరమార్లపోవకు లవడానికిని ఏలనబడదు. వారిది పౌరాణిక భక్షి 

మాగతమే అనవలసి వుంటుంది. 

1[ భాగం 

గత వ్యాసంలో ఆం[ధఫెరత రచనావశ్యక తల గురించి కొంత 

చర్చింపబడ్ంది. అప్పుడు అవ కారి కాంతర్లత విషయా లుకొొన్ని చర్చిం 

చడం అవసరం.. రాజరాజనగేందు)ని రాజ్యం "వేంగీ చేశానికి పరిమిత 

మయి వుందనీ, ఆ వేంగీ జేశం అఖలజలధి వేలావలయితమనసీ, దానికి 
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నాయక రత్న ౦బునుం బోనిది రొాజవుహేం (దపురంబు అసీ అవతాదికలో 

_(నాయబడిన్రంది, చేంగీసామాజ్యాని గురించి, "పెంగినిగురించి పలువురు 

లోగడ (వాతారు. అయినా ఒకటి రెందు విషయాలు ఇక్కడ 

(వాయడం అవసర ము, 

వేంగీ పక్సిమగోదావరిలో ఏలూరుకు సమోపముంది. ఆదిలో 
అది ఒకనగరం, తర్వాత అది నాడుగా అయింది. ఆ తర్వాత అది 

విషయంగా వి_స్లరిల్సింది. ఆ విమ ఇట సా(మాజ్యంగా విజృంభించింది, 

కనుకనే ఆం[ధభారతంలో అది వెంగీదేశంగా వర్ణింపబడింది, ఈ "వేంగి 

(శ్ పూర్వం నుంచీ (ప్రసిద్ధి కక్కెంది. 

కీ. వూ. 822 పాంతంలో కళింగ దేశాన్ని గూర్చి (వాసిన 
మెగస్తనీసు తన “ఇండికా” అనే (గంథంలో ఆం ధులనుగురించి 

(వా కొడు, ఆం ధ రాజులకు 20 నగశరాలున్నా యనీ, ఆరాజిలు పాటలీ 

సుత్సరాజైన చంద్రగుప్తుని తర్వాత వెప్వుకోతగ్గ మహాబలపరా 

క్రమ సంపన్ను లసీ చేర్కొ_న్నాడు* వారి 80 నగరాలలోను వేంగి 

ఒకటి, అయి లే యీ ఆంధ కాజు లెవరు ? ఏర్ప శొతబాహాన రాజులు 

అని కొందరు చరి (తకారుల అభిప్రాయం, అలాకాదని నా మనసి 

(శీ పూ. 220 మొదలు (క్రీ, శ. 225 వరకు శాతవావానులు ఆంధీ 
"రాజ్యాన్ని వలారు. చారి కాలంలో మొదట వేగి రాజధానిగా చేసు 

కాని తర్వాత కృస్టైనది వీరానికి మార్చారు. (5. పూ. శీ22 నాటి 

వాడు, మెగ_స్హసీసు "కాను శొతవాహానులకు పూర్వమే "వేంగి గొప్పు 

నగరవునక తప్పదు, 

ఇకపోతే (కీ, శ. 840 నుంచి కి50 వరకు పాటలీపుతాన్ని 

సముద్రగుప్తుడు రాజ్య మేలాడు. అతడు పొటలీష్ట తంనుంచి దవీణాన 

కాంచీపురం వరకు దండయాతే) - సాగించాడు. అతేడు జయించిన 
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"రాజులను, రాజ్వాలనుగురించి అలహోబాొదులో శిలాశాసనం (వాయిం 

పాడు, అందులో 

క సొాజ్టంర్ర మహేంద, మహోకాంతారక వ్యాఘ)/రాజు, కెరలక 

మంటరాజ, వై వృపురకను హేంది, గిరికాత్తూరక స్వామిద_త్త, ఐరండ 
పల్లక దమనక్ర, 'కాంచేయక విష్ణుగోప, అనము_కృకనిలరాజ, వె వేయక 

హ స్తెవర్షు వాలక్కకడ్యగసేను డైవరాష్ట్రకపబేర్క కౌత్టలపురక 
ధనంజయ” మొదలయినవారిని జయించినట్టుంది. అయితే యీ వా స్తీ 
వర్మ ఎవరు? దీనిని తెలుసుకొనేందుకు యో (కింద (వాయబడిన 
శాసనం అవసరం. ఈశాననం (క్రీ. శ, 40తో శాలంకాయనవంశీకు 
డును వా స్ర్తి వర్శ (పవౌత్రుడును అయిన నందవర్శ (వాయించాడు. 

“విజయ వేగీపురా నేక నమారావ్నాప్ల విజయినో హస్రివర్శ 

రాజన్య (పపాతః | వివిధధర్శ పధా నన్య నందివర్శ్మ మహారాజన్య 
వెత (పతాపోపనత సామన్న స్య చణ్జవర్శమహారాజన్య వుతో 
'జ్యెష్టం, భగ వచ్చిత, రథస్వామి పాదానుధ్యాతో బప్పభట్టారక పాద 
భకక, పరవుభాగ వత క్ఞాలంకాయన మహోరాజ శ్రీ నందివర్శ” 

అసి వుంది. 

దీనివలన శ్రేలినవిషయం  సముదగుస్త్రని దండయ్యా తనాటికి 
((క. శ 840-850) వాస్థివర్శు వేంగికి (వై క్లే యక) రాజుగా వున్నాడు. 
ఆ తర్వాత అతని (పపౌత్రుడైన నందివర ఇ నుహోరాజునాటికి ఆ వేంగీ 
రాజ్యం మహారాజ్యంగా మారింది, కనుక హ స్కై వర్శ'రాజు, నందివర్శ 
మహారాజు అయారు. "వేంగమండలంగా మారింది, అదీగాక చి(తరథ 

స్వామి ఆలయంకూడా పేర్కొనబడింది. అట్ట ఆలయం వేంగిలో (పసిద్ధి 
కెక్కింది. ఈ వేంగీవముండలంలో బౌద్ధం, జైనం, యజ్ఞ్ఞకర్మ నమానం 
గానే, వుండేవి, భారతదేశంలోనే అలావ్రన్నాయి, పూరీ జగన్నాథం, 
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మోపంలోని “ోకోణార్యం” లోను వేంగీలోను, శాలిహుండా శిథి 

లాలలోను, _ (అట్టి దే అరసవిల్లి తోవుంది.) సూర్యాలయాలుండడం 

గమనింపదగ్గ విషయం. ఈ మూడుకూడా (పసిద్ధబాద్ద వె తాలు, బౌద్దు 

లకు ఆరాధసీయుడై న మై తాావరుణుడే యా విగహోల ఆదిరూపం.* 

యా ఆలయమూ రులకు ఆదిమూ ర్తి. 

ఖరవేలుడు చై జె నుడు. అయినప్పటికినీ (బాహ్మా ణుల 'చ్వేషింప 

లేదు. అతని వాతిగుంఫాతాననంలో 9వ పం కిలో “అకలతోకూడిన 

క ల్చ్పనృత.మును, గజములు, వనుగులు, రథములు, గృహములు 

“మొదలగు వాటిని (బాహ్నణులచే స్వికరింప పజేయుటే. వారికి బహు 

తృవ్పిగా భోజనము లిడెను” అనిన్రంది, (కళింగ చేశ చర్విత 

(By R. Subbarao P. 42) 

కనుక బౌద్ధమతము, "దె చై నము,నంథ్యావందనం పరస్పర విరోధము 

కలవనుటకు ఆసా .రములేదు సరికదా యూమూడు ఒకే (పాతి(పదిక 

కలవనకతప్పదు,. య దాగ్ధాన్ని గు_్తింపలేని విదేశ చరిత్రకారులు 
బాహ్న్మణమతం, బొద్దమతం, జై నవుతం యూమూడూ పరస్సర 

విరుద్ధములు అని వాయడం దౌర్భాగ్య మే. యడ్ఞి యాగాది ప్రధాన 

వముతమే (చావ్నాణమతం అనడం మరీదౌార్యాగ్యం, తతోయులు 

యాగాలు చేయలేదా? కనుక వేంగిలో యా మూడుమాతాలూ 

నుండేవి, 

పై భాగంలో వా _స్తివర్న్శనుగురించి "తెలుసుకొన్నాము, ఇతని 
చేరనే అ _కిలి గా/మం దుర్గం నిర్మింపబడినాయి. తర్వాతే “అతిలి 

నాండుో అయింది. -వేంగ్తోనపహ+ పో యింకా వుంటున్న యితర దురాలు 

కూడా _పముఖస్థానాన్ని వహీంచాయి. అయినా పేరుమాత్రం "వేంగీ 

చేన్షం ఆని వుంటున్నా ఆయూారాజాలు "వేంగి రాజ్య పాలకులమ'నే చెప్పు 
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కొన్నారు. బహుశః నందమూరు నందివర్శ వేర కట్టబడి వుండాలి. ఇది 

నిడదవోలుకు సమిపగా)మం. పిసిద్ద దుర్హాలలో విశావురం ఒకటి, 

ఇది నము దగుస్త్ర నినాటిశే వున్నట్టు మనం అతనిశాసనంవలన తెలుసు 

కొన్నాము, 7వ శతాబ్టినాటికి "వేంగీ కలింగ డశాల శెంటికినీ యిది 

ముఖ్య నగరిగావుంది, 

పైన సూచించిన సముదిగుప్తుని శాసనంలో “దైవరాష్ట్ర)క 

కుబేర” అనివుంది డై వరాష్ర)మం శే విశాఖపట్నం జిల్లాకు ఆరోజులలో 

చురంటున్నారు, వెంగిలోనున్న నిడదవోలులో చెవేశ(రుడు అనే 

యిీశ్వరునికి ఛీవాలయం పూర్వ్యంకన్నట్టు 'కాననాధా రాలున్నాయిం 

ఈ పేరుకి ఆపేరుకీ వదయినా సంబంధం నున్న చేమోా చెప ్ప లేము. 

ఈ ఏధంగా చేంగీరాజ్యాన్ని ఏలుతున్న చాళుక్యులకు “వేంగీ నేక 

తూర్చు బాళుక్యులన్, బాకాపి రాజభానిగా చేసుకొని యెలుతున్న 

ఇాళ్ళుక్యులను నాతాపి చాళుక్యులు "వేక పశ్చమణాళుక్క్యులు అస్, 

చరి(తెకారులు "వేరు? పెట్టారు, అయి లే ఒకవిషయం పశ్చిమచాళుక్యు 

లలో కొందరు తౌము “జంగ్ జేశాధిపతులమని (వాసుకి కన్నారు, 

రాజమహేం[ దప్పరము : 

చేంగీచేశానికి రాజమహే హీందగవురం నాయకమణిగా వుందని 

నన్నయ పేర్కొన్నాడు. తూర్చు చాళుక్య ర్వాచ న మొదటి అమ్మ 

“రాజు (క్ర. న, 918_ 925) కు రాజము పాందు)డు అనే చిరుదుందిః 

అతడే మొదటి రాజము 'హేందిపురాన్ని నిర్శించాడంటున్నారు. కాని 

విన్న కోట పెద్దన తన కావ్యాలంకార చూడామణిలో “రాజము హేంది 

స్థాత 'రొజన శం చుడు అని (వాశొడు. తర్వాత 'రాజరాజన రేందు)డు 

కాలంలో యిది అత్యంత (పసిద్ధిచెందింది. “పనహి చు నేవీటి పశ్చిమ 

పా9కార మొరసి గంగమ శ్ర సొగరపుంగొమ శ్ర పా్రావుద్భవించినా డే ఏటి 
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కోటలో బలభేది మదనగోపాలమూ ర్వి” అని (శీనాథుడు వేర్కొన్న 
పా/కారమూ కోటా రాజరాజన చే 'దు)డు కట్టించినవికావు. అవి 
రెడ్డిరాజుల కాలంలో కట్టబడ్లాయి. అనలు రాజరాజయే రాజమహేం 
దవురాన్ని కట్టించాడు. అంతికుపూర్వం యా తూర్పు చాళుక్యులు 
నిరవద్యపురం, వీఠావురం, బిక్కవోలు” వంటి కోటలను తమ సై నిక 

కేందాలుగాను, ముఖ్యనగరులుగాను వుంచుకొంటూ వుండేవారు. 
_ రాజరాజు రాజమందీని అత్యుత్తమ విద్యా శేంద)ంగాను, ముఖ్య 
నగరిగాను చేసుకొన్నాడు, 

నిరవద్యపురం “నిడదవోలు 
నిరవద్యపురం అనేది నిద వోలుకు పూర్వం "కటు. ఈ నిరవద్య 

పుఠం అకిపురాతనమైనదనీ దీనిని గాష్ట్రకూటులు ఒకప్పుడు యేలివ్రండ 
నచ్చుననీ అనుకొంటున్నా ను. అనలుదుక్షం కాక్ష ఆ మాకాలాలలో 
యితరదుర్తాలు కొన్ని యిక్కడ కట్లబడ్డాయి. పశ్చిమ చాళుక్య 
రాజై న రెండవ విజయాదిత్యునక్రు “నిరవద్య?” అనే బికుదుంది ఆనాటి 
అవసరాన్ని గుర్తించి అతడే యీ దుర్గాన్ని కట్టించడమోా జయించ 
డమో జరిగివుండాలి. ఈ విజయాదిత్యుడు (కీ). శ. 699-722) వరకు 
రాజ్యుంచేశొడు. బ్రతనిని సరించి SOoUth India Epigraphy, Annual 
Report for 1941 Page 84 Paragraph 6 ess నుంది. 

“Niravadya was the name of a Westren Chalukya King Vijayaditya (ii) IA. D. 699-729! కనుక తూర్పు చాళుక్యులు వేంగిని 
ఆక)మించిననాటి కి నిరవద్యవురం కాని లేదా చాళుక్యులు మై నిక 
శింద)ంగా వుండడంకోనం దుర్తాన్నిక్క_డ నిర్మించడం కాని జోరిగిన్రుం 
డాలీ, పస్తు తం యాస్క్మూ-లున్న ప్రాంతం మొదటి కోట. ఆతదనం 
తరం అది నాశనమయి పోగా యిప్సుడు దిబ్బల ఆకారంలో వున్న 
కోటను చాళుక్య వంశీకుడై న వుహాదేవుని పూర్వీకులు కట్టవుండ 
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వచ్చును. నిడుదపో/లుదుర్లం ఎప్పుడుకూడా కీలక కేంద) యే కనుక 

యిక్కడ యుద్దాలుకూడా చాలా జరిగాయి. అటు గోదావరిదాః 

రావాలన్నా, దాటడానికి పోవాలన్నా ' శత్ఫురాజులకు యీాదుర్ల 

చాలా ఆటంకోంగానుండేది. ఇక్కడ బయలుపడిన శాననాలన్నో 

వున్నాయి. వగ హోలు కనుకమంగా బయలుపడుతున్నాయి, దీని! 

గురించిన చరిత శాసగనాధభారంచేత, నిడదవోలు, వా! సవ్యులు (శ్రీ 

గోపరాజు సెంకటానందంగారు నిడదవోలు చరి (త అనే పేరుతో చిన్న 

పుస్తకం (పకటించారు, మరికొన్ని విషయాలు (పస్తుతం యిక్క-డ 

చురొ_ం౦టున్నా ను. తూ, బాళ్లుక్వులకాలంలో యిక్క_డ మల్లీ శ్వ 

రుడు, బివేశ్వరుడు వైరా శివాలయాల్యూ తూ, చాళుక్యులకు 

ఆరాధ్యదై వమయిన కుమారస్వామి ఆలయమును యింకా యితరా 

లయాలు పీసిద్ధిలో నుండేవి, కుమారస్వామి. తూ, చాళుక్యులకు 
లీ 

(పధాన చైవం, 

నిడదవోలు 'రాజమండికి పడమటగా 10 మైళ్ళలో నుంది. 

విజయేశ్వరం మోదుగా గోదావరి దాటి ధవ క్రేశ్వరంచేరి అడైకి 

పోయందుకు పూర్ణం ఒకప్పుడు బాటఉిండేది. గోదావరికి తూర్పు 

గట్టున కూడ ఒక ముఖ్యమైన, బలమైన దుర్లం అవసరమని గుర్తించి 

యిప్పటి “-వేమగిరో అనేచోట పూర సందుర్లం ఒకటి నిరి శ్రంపబడింది 

కనుకనే అదిగూడా ఒక కూడలి అని చెప్పుళోవాలి. తూర్పు ఇండియా 

కంపెనీ రోజులలోగూడ ధవ'లేశరం వాళ్ళ మె న్యాలకుస్థానం. రెడ్డి 

రాజులు నేటి రాజమం డిని బాగానృద్ధిచేసి పెద్ద పెద్ద ఫోటలుకట్టారుం 

ఇటు నిడదవోలు, అటు రాజమండిి, వేమగిరి గోదావరికి నాడు కంచు 

కోటలు. నిడదవోలు సముద్భమట్లా నికి చున 11 అడుగులు మా(తమే 

వుండడం చేతను, అదిగాక గోదావరి వరులు పొంగినప్వడు (గామాననికి 

ముంపుబాధ కలుగుతుంది కనుక, దుర్గాలు బాలాఎత్తుగను, బలంగాను 
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కట్టవలసివచ్చినందున యీ నిడుదపోలు దుర్తాల నిర్శాణార్థం వలసిన 

మట్టియావత్తూ మెట్ట పాంతాలను: చి తెచ్చారు, అలా తీసుకువచ్చిన 

భాగాలే చేడు బహోండమైన కొలనుగావుండి వాటికి “తాడిమళ్ళ 

ఆవ” అనీ “చాజంపూడి ఆవ” అనీ అంటున్నాము. 

బాసనాలు పరిశోధిస్తే ద, హిం, శా. 1 నం, 1248 కలవాన 

నంలో “చక్రవర్తి (శ్తీవిజయాదిత్య నిరవద్య పోలివిట విజయంచేసి 
యుళ్లే మక్రశ్య్వర మహాదేవ (పట్ట) నమున_ వేంగీమండబలమున (ప్రజకు 
రాజరాజమర్యాద నిచ్చిన పత _నళాసనస్థితి ... “* అని వుంది, 

దీని అర్ధం : 

ఉభయ కులోత్తుంగ ళోళుని కొగుకయిన రాజరాజు కాలంలో 
విజయాఢిత్య దేవుడు. (6వ) నిరవద్యపో/లువచ్చి చేంగిమండల (పజలకు 
శాసననవిషయం చాటించాడు. దీనివలన వేంగీవిషయ షా జకు నిరవద్య 

పోలు ముఖ్యనగ రమనక తప్పదు. అది పరిపాలనా పిధానకేంద?ం. 
నాటి జననాధపురం యిబే కాదుగదా. 

ఇది కానిచో నిడదవోలుకు సుమారు మూడు మైళ్ళలోనూ 
తాడేపల్లి గూడెం సమిాపంలోని ఆరుగొలను కోటదిబ్బలకు మైలు 
లోపునపున్న జగన్నా థవురం అయి వుండాలి. ఆ (గావుంలో మలవ్లీళ్వ 

'రాలయం' వుంది అదీగాక ఆరుగొలనుకోట చాళుక్యులదనే (పతీతి 

వుంది. జననాథపురం క)మంగా జగ న్నాథవురంగా మారింది, 

Annual Report of Epigrophy for the year 1921-22 
at page 97 లో యిలాపుంది. 

“The copper plate record No. 3 appendix A sent 
to me by Divisional Officer Elur, Krishna Dt, is a grant 
of the later Eastren Chalukyan king Raja Raja II son 
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of Rojendra choda Il alias Kulottunga choda I. This 
is the first copper plate inscription known so far issued 
bythe king .. ... The king’s cornation took place 
on 1076 July 27th. The purpose of the grant was the 
gift of twelve villages 10 MUMMADI BHIMA of the 
solor roce . .... BHIMA is said to have been brought 
up by bis grand uncle Vijayaditya VII. Among the 
boundaries given in the records occurs the name of 
Niravadyapura. 

కనుక పై రాతిళాననంలో వుదహారించినచానికిని లూ తామ 
శాసనంలో ఆదవారించినదానికిసీ సిపోతున్న ది, కాగా ఉభయకులో 
తుంగ చోడుని కొడుకయిన రాజ రాజుయొక్క మర్యాదను అనగా 
కట్టడినిశేక అజ్ఞ తో అని మొదటిశాసనం. విజయాదిత్యునిచే పెంపబడిన 
ముమ్మడి భముడనేవా డికి 18 _గామములు దానమిచ్చినట్లు రెండవ 
దాని అర్థం నిరవద్యసుకం రెండుశొసనాలలోను వుంది. ఈ శాననం 
డీ. శ. 1076 పాీంతంనాటిది, 

(0. శ, 09158 మొదటి చాళుక్యభిమునికాలంలో రాష్ట్రకూట 
రాజైన రండవ కృన్లుకు దండె క్త రాగా నిరవద్య సురంవద్దనూ పెద 
వంగూరుకడను జరిగిన యుద్దాలలో ఆ రాష్ట్రకూట రాజు సేనానిమొన 
దంజెన గుండయను జయించి నట్టు శాసనాలున్నాయి. 

(కీ శ. 848892 వరకు వలిన గుణగ విజయాదిత్యుని “సేనాని 
మైన పండరంగనిగూర్చిన కందుకూరు శాసనంలో “*(శీనిరవ ద్యుండు” 
అని పేర్కొనబడింది. ఈ నిరవద్యశబ్బప్రాయోగం “నిరవద్యవుర 
కోటకు” అధిపతి అనే అర్థంతో నాాయబడిందని నే ననుకొంటున్నా ను 
ఈ పండరంగని వంశంవాశే నేటికీ పళ్చిమగోదావరి భీమవరంవైై రా 
ప్రాంతంలో “పం(డంగి" యింటిచేరుగా చాలామంది నున్నారు. ఈ 
పండరంగ నామభేయులు శాననాలలో 'పెదపండరంగు “కరణము 
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పండరంగో అని యిద్దరున్నాశు, యిధరు సమకాలీనులు, తాతా 
యనునులు. 

మరొక కొంతకాలం వెనుకకుపోతే (క్రీ, శ 714_51) నాటిది? 
“అవహాదనకరి” శాళనంవుంది. దీనిఅర్లం తెలియడంలేదు. అందులో 
27వ పర కిలో “నెరనద్యనువాసద్ధన్దళ్గ” అనివుంది. _దీనిఅర్థము 
“అనింద్యమైన సార్గవాహులు” అని |వాళారు అది నర్విమయైనదికాదుం 
ఎందుకంకే 80 పం కిలో “నిరవద్య ప్రిధివికనదిరజుల” అని న్రందిః 
దీని క త్థము నిరనద్యప)రానికిచెందిన (పిధివీకనాడి రాజులు అని తోస్తుంది. ఈ కన్నాడిరాజు రాష్ట్రకూట రాజయిన కృష్ణుజేవూా 
చూడనలసివుంది. కి1వ పం కిలో “రమిశర (డిధివిమవాసద్దన్ వల్” 
అని వుంది. దీనిఅర్గం రామేశ్వరసార్థవా హులు అని వా/శారు, కనుక 
రమిశ్యరవ ల “నిరవద్య” కూడ [గామనామవియి వుండాలి, 

"కాగా విధిని అంశు పృధ్వి అనీ, మహాసద్ధవళ్గ్ అంశు సార్ధ 
వాహులనీ అర్హం అయివుండదని న ననుకొొంటున్నా ను. కనుక “నిర 
వద్య” అంశే నిరవద్యపోగలు అనే. అర్ధం. అది గా/నునామ మేకాని 
అన్యంకొదు. 

ఉభయకులోత్తుంగచోళుని కొడుకులఅనంతరం వేంగీసామా' 
జ్యం చీలిపోయి చన్న భాగాలుగా అయింది. కొంతకాలానికి చాభుక్యు 
డును, సర్గలో కాళీయ వీరు దాంకితుడును అయిన నిడుదపోలి మహో 
"దేవుడు (పభ్యృతులు నిడదనోలు ప)భోవులుగా 18 శతాబ్ది వరకును 
వున్నారు. వీంకిని చోడరాజులతోను అటు కాకతీయులతోడను 
సంబంధ బాంధవ్యములు న్నాయి. కాక లీయవంశము కకుత్సవంశేముః " కకుత్సపదం 'కాకత్ , కాకతీగామారిందని నా మిత్ఫులు కొండేపూడి 
సూర్యనా రాయణగారన్నా రు, నెటి జగదల్పూరు రాజులు కాకతీయ 
వంశ స్తులు, (శ్రీరాముని అనంతరం అతని వంశ స్తులు దక్నీణకోభల 
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(జగదల్బూరు) పాంకాలకు రాజులుగాపోయిన ట్టు రామాయణక థ, 

వరంగల్ రాజైన కాకతీయ (పతాపరుదుడు నిడదవోలువాడు, 

నిడదవోలును పాలించిన చాళుక్య రాజులకు మం|తిశేఖరులు 

బ్రందులూరినారు. 

కఆనూకన ( పెగ్గడకును సూనుం డై బల్ల ( పెగడసుధి యొప్బా రెన్ 

దీనిధి నరవ ద్యాపుర మానవనాధులకు దాన మాత్వుండగుచున్” 
“అతనిసుతుడు వరకగివాచార రతుడు జననుతుండు వైర 

జగతి నిడుదనోలి చక్ళవ రు రాజ్య మహిమందా ల్బె నాగమం (తి 
యనగ” 

(శివయోగసారం) 

అసలువిషయ౦ : నన్నయకవి రాజరాజన ేందు)ని “నిరవ 

ద్యన రేశ్వరి, “నిరవద్యరవి(పభి, 'నిరవద్యయు నతీమదని అని తన 

ఆశాాసాంకాలలో నంబోధించాడు. కనుక 'రాజరాజనేేం [దుడు 

నిడదవోలురాజు, అతని తర్వాత 1లివ శతాబ్లివరకు యీ నగరాన్ని 

చాళుక్య రాజులే యేలారు. ఇంతకాలం అనగా 7వ శతాబ్లినుంచి 

18వ శతా బ్దివరకు ఒకే దుర్హాన్ని ఒకే వంకీకులు పాలించడం అసా 

ధారణం, 

ఈ సందర్భంలో మెకంజీ [వాయించిన్నకై ఫియత్ లలో నిడద 
వోలును గురించి వున్న విషయం 'తెలుసుక్రొనడంకూడ అవసరం. 

A descriptive Catalouge of the Telugu manu- 
scripts Vol XIV Telugu local tracts No: 1 to 150 Page 
10 4. 42, 

నిడదవోలు (1642627016) Folios 2 to 4. “An account 
of Nidadavole. How the name underwent changes, - 
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the extent of the village along with the boundaries are 
mentioned. A legendary origen of the temples in the 
village is described. The rulers from the Gajapaties 
are mentioned. Anaccount of the Geelakarragudem 
is also found. 

Page 49. కసుబె నిడదవోలు నర్కారు యులూరుతాలూక్రా 
చై_సియతు 

“కృతయుగ మందున అనెనవోలు 
"తే తాయుగమందున బెడదనవోలు 

ద్వాపర యుగనుందున నిడుమధ్యాపురి 
య 

కలియుగమందున నిడదవోలు.” 

నదరుహ్ నాల్లుయుగాలకు నాలుగు సాతులుకలవు. నిడదవోలు 
(గామానకు . తూర్చుగానున్న సంగ లమ్మ మడుగు ఉత్ప్స_తి రాజ 
మహేం[దవరం జిల్లా శాలబూకాొ తాళ్ళపు;ాడి గూటాలమధ్య వూర్యం 

వూడ్లుచెట్లు విస్తారం వున్నందున అఖండగోదావరికి పడమటనెక్కు గా 
వుండి యీ వూడుగు చెట్టు అరణ్యమందు కాలవ (పవహీంచినందున 
ఆ కాలవకు వూడుగుకాలున అనేపేరు (సిద్ది అయి అక్కడనుంచి 
పడమర రాజమహేంద)వరంజిల్లా "తాలూకు... అని వగ రావుంది. 
దీనిని పూ_ర్చిగా సంపాదించి చదవాలి. 

ఇదే (గంధంలో పుట 14-15 లా M. 58 ౪* Folios 48.65 
లో రాజమం డిని గురించి యిలా వుంది. 

“An account of the historic city of Rajahmundry. 
An account of the fort of Vemagiri and the administra- 
tion under Deshapandays is given. The town of 
Bikkavolu, then called as Biru Ranka Roypuram and 
its successive rulers of Kubja Vishnu Vardhana, Vija- 
yaditya are detailed, Then another line of rulers and 



24 నన్నయ భారి 

their dates are mentioned. How Vijayaditya advised 

by a shepherd boy constructed the fort of Vemagiri 16 

described. The fort is described in detail with all its 

cereronies. A list of kings and duration of each ruler, 

till Raja Raja Narendra son of Vimaladitya 15 recaor- 

ded The legend of Sarangadbara 18 mentioned. 

The line of kings how then changed to Reddies 

mentioned. An account of temples is given-Vijayad1- 

tya, contructed 108 temples and constructed tanks. 

Administration of Kapileswara Gajapati is mentioned. 

ఈ కై ఫీయక్తు పూర్తిగా చదివితే చరితనిర్మాణానికి కొంత 

ఆధారం అవుతుంది. ఇందులో బిక్క_వోలుకు “బీరుడాంక రాయ పురం” 

అనే విషయం చరి[తకు చాలా అవసరం. 

గోదావరి : కథిర దండ కారణ్య గమన శమనుడిగి గోదావరీ 

తీరాన సుఖోపవి స్తులన తన సీతారాములను చూచుకొని మైవుర 

చాడు, అయన భార్య గదదనదద్లోదావరీ సై కతసీముల ఏహారించు 

పహాంన మొోధునములచూచి తన రామునే మజుబింది దండ కారణ్యవాస 

(పియసఖ సీత, -వేంగిని రాజము హేం(ది యొనర్చ అవు రాజవిజయుడు. 

అలనాడు తేన ఆంధ్రభారతి నన్నొసట కస్తూరితిలకముంచి తీర్చిదిద్ది 

రాజరాజనశేం[దుడు సులకించినది యీ గోదావరీ తీరమం'దె. కాని 

నన్న యకవీ భారత అవతారిక యందు కాని ఆశ్యాసాంతమందుశకొని 

యి గోదావరిపేరైన ఐఎ_లేడేమి? అవతారిక అతని స్వతం(తర చన 

కాదా? లేక గోదావరినెరుగడా? తాను వాొసిన నందంపూడి 

శొననంలోకూడ “(రీ 'రాజరాజబేవో చెండజేజుల నడిమినివాసినో 

రాష్ట్రకూట (పముఖాన్ కుటుంబితః సమాహూయ” అని (వాసి 

(తోసివేశాడేకాని గోదావరిని చేర్కొనలేజే అయితే యీ శెండే 

అులు గోదచావ!రివికానా ! అయికే ఆ చెండును ఎజ్జ కాలువ, గోన్తనీ 
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నది కావాలి. తీర్థయాతా? వర్ణ న సందర్శ్భంలోకూడ నన్నయ పేర్కొన్న 
అర్జునుడు, 

సీ! “దవీణగంగనా దద్దయునొప్పిన గోదావరిని 
చూచినవాడై. ““(శపర్వతంబునకు" దద్దయు లంఘించాడు అన్నాడు, 

ఈ విధంగా గోదావరిని నన్నయ విస్మరించడం చిత, ంగానే 

కనిపిస్తు న్నది. నన్న 'యి'కాదు. పూర్వ చాళుక్యుల శాననాలలో పగుణ 

వారంలోని గుజ్లున్తని (గోస్తసీనది కిచ్చినంత (పాముఖ్యం గోదావరి 
కెచ్చినట్లు కన్సింపదు. దీనికి కారణమూ “కెలియరాదు. 

ఇంతవరకు యీభాగంలో “గోదావరి” పేరు నన్నయ ఎత్తుకో 

“వేదస్కీ నేటి నిడదవోలు నాటి నిరవద్య పఫురమనీ, జననాధథపురం, నిడద 

వోలు సమాపమందున్న ఆరుగొల్లుకడ జగన్నాథవురం అనీ నేటి 
బిక్కో_వోలుకు పూర్వకాలంలో “విరు దాంక రాయస్రురం” అన పెరుం 

దనీ తెలుసుకొన్నాము. 

NI ఛాగం 

రాజరాజనరేం|దుడు 

రాజురాజన శేందుడు ((కీ. శ. 1022-1068) 
రాజరాజన శేం_దునిగురించి చాలామంది (వాళొరు, కనుక. 

కొన్ని విషయాలు మా(తమే యిక్కడ (వాస్తాను, 

డ్రీ.శ. 1029 అగష్టు 16వ శేదీని యితడు పట్టాభివీ. క్రడయాడుం. 
ఏ చోట అయినదీ "కెలియదు. నన్నయ యీ రాజును “రాజూ” అనే 
పదాలతో సనంబోధించాడు. ఆదిషతచరి.తి” అని ఒకచోట 

మా(తమే పేర్కొన్నాడు. కనుక చాళుక్యులు మ(తియులేనా ? అనే 

నంశయం కలుగకవమూనదు. 

రాజరాజు చాళుక్యరాజు, చాళుక్యులు “అగ్ని త తియలు” 
అని కాల్ టాడ్ రాజప్ప త్రస్థాన చరిత్రలోవుంది. అగ్నివతతియు లే 
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(బహ గ్రతశియులు. ఈ (బహ శ్రయతి/(యుఐనుగూరి ఎ (బహ్మవురా 

ణంలోపుంది. (మా. అగ్నిశ(క్రియులు BY (శ్రీ కోట వేంకటాచలం) 

ఫీరిలో కొందరు రాజవంశీకులుగను మరికొందరు శస్తో)పజీవుబయిన 

. _బాహ్మణులుగను విడిపోయారట. (Ref. చాళుక్యుల చరి త-రాజరాజ 

నశేంద) పట్టాభి సేకసంచిక ) రాజరాజుయొక్క_ “తన కుల్ల_బొహ్మ 

ణుడు” యిట్టి (బహ్మాత్యతియుడే అనే అభిపాాయంవుంది. (బహ్మాాం 

డాది నానాప్రురాణ నిరతుడేగా నన్నయ. 

హిమకరుదొట్ట = తన వంతం చంద వంశం అని రాజరాజ 

న్నాడు. విమలాదిత్యుని రణస్థిపూడీ వాసననంవకకు తూర్పు చాళుక్యులు 

తాము చందివంశజులమని యెక్కడా చెప్పుకోలేదు. సూర స్రవంశస్థు 

కైన చోడంలతో విమలాదిత్యుని వివాహసంబంధ మే దీనికి కారణం" 

"కాగా జితనభట్టు చాళ్లుక్వులను చంద్రవంశ జాలన్నా డు. నన్నయ 

అతని పిమ్మట శాసనకావ్యక _ర్హలు రణస్థిపూడి శాసన కావ్యక రృఅయిన 

'బేతనభట్టుమాటనే పలికారు, 

మానవ్యసగో[త్రం :- రాజరాజన రేంద్రనిది మానవ్యన 

గోతం అని నన్నయ (నాళొడు, (అశ్యాసాంతేం). శాసనాలలో 

మానవ్యసహారీత ద్విపతగో,తికులు చాళ్తుక్యులనివుంది. ఈ రెండు 

గో (తాలు కలవారు చాళుక్యులొక శేకాదు. కదంబులుకూడ యూ 

"ెండుగ్యో తాలు మాపన్నాయని వాసుక్రొన్నారు. ఈ కదంబులు 

(బహ్మ త. (త్రీయులు. | 

_ కుల బాహ్మణుడు :- అంశు వురోహితుడన్నారు. నన్నయ 

తన ఆం ధభారతంలో కానీ తాను కావ్యక _ర్హగావున్న శాసనాలలో 

కాని “కుల(బాహ్మణ” పదం పురోహితఅకంలో వాడితే ఫురోహి 

తుడు అనే అర్ధం అంగీకరింపకతిప్పదు, అట్టిది వది బోసినట్టు లేదు. 

పురోహితుడు అనవలసినచోట పురోహితుడు అనే (వాశౌొడు. (Ref- 

నందంపూడి శొననం.! 
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నన్నయభట్టు '- ఇతడు ఉభయ కావ్యర చనాభి కోధితుడు. 

అనగా “తెనుగున సంస్కృతమున కవి, కన్నడకవికాదు, ఇతడు అది 

కవి, పద్యాలువా్రాయడం బ్రతనికి పూర్యం వుండవచ్చు. అంతమా[ తాన 

అవి ఉ_త్తవముకావ్యాలు కానేరను, అమరనిఘంటువు, ఆంధగనావు 

నంగవాం కావ్యాలు కాగలవా, ఆ దృష్టితో చూస్తే నన్నయ అది 
కవి అనకతప్పదు, 

ఇంతవరకు జనసామాన్యం సాధారణంగా చదువుతూవచ్చినపి 

కథాసరిత్పాగరం, బేతాళవింశతి. కనుకనే “కానటబేసకే చదివి 

అనే దానికర్థమయిందని (శ్రీ నిడదడోలు వెంళట రావుగారు _వాశౌరు. 

కనుకచే నన్నయ ఆంధ )భారతంతో శిన్నలె న ఆంధ) కావ్యవాజ్భయం 

(వారంభ మయింది. 

నారాయణభట్టు :_ ఈతడు “వాణన వంశ ధరామరుండు”.. 
“వాణని” అనే మూటకుబదులు, అర్హంపాసగక “వాసిగగో అనీ 

“తానును” అనీ పరిష్క_ రలు మార్చారు. “వాణస వంశం” అనేది 

ఉన్నట్టు బాలాశాసనాలలోవుంది. సంస్కృృతేక నాట పాాకృతవై శాచి 

కాం(ధభాపా సుకవి రాజశేఖరుడు హరితగో తుడు కాంచనసోవు 

యాజి (పవె_తుడు, అక లంకా శౌంకనామాత్యుని (శౌచాంజ నేయుడు). 

పు(తుడు నారాయణభట్టు, “వాణని” అంశే “వాజననేయికు వికృతి 

కావచ్చునని (శ్రీ! సారంగు లక్కీ నరసింహోరావుగారు (తణుకు 
అన్నారు. అడే అయితే వాణననారు యాజ్ఞ ల్క్య్యలు అవుతారు. 

రాజరాజును “కై రివరరనవె ద్య” అని నన్నయ సంబోధిం 

వాడు, అంశు వై రఏరులకు రాజరాొజు రనవై ద్యుడన్న మాట ? "వేదా 

చై.రివీరరసానికి నై ద్యుడై వుండాలి, . అదీకాకపోతే వ్రైరల వీరరనం' 
పొంగి పొరలి విజృంభి స్తే దానిని గ్యారంటీగా బాగుచేయక్లల రాజు 

వైద్నుడనాలి, 
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IV భాగం 

మత (ప బోధం 

రాజరాజు మహోన్నత మతసందేశం : 

రాజరాజు కోరిన మతవిధాన మెట్టిది అని లోగడ కొంత చర్చి 

చడమైంది. ఆం(ధలో భారతరచనావశ్యకత యుట్టిదో కూడ చాడ; 

మైనది, అతడు నమ్మిన మత మెట్టిదో, ప్రజకిచ్చిన (పబోధ మెట్టిద్ 

యిప్పుడు తెలియనగును, నన్నయ స్వంతరచన అనగా అనువాథి 

రూపము కానట్టిది అతని అవతారిక భాగమేకదా. రాజరాజ 

నన్నయత్రో ఇలా ఆన్నాడు, 

వే. అమలసువర్ణ శృంగ ఖురమై కపిలంబగు గోశతంబు ను 

తేమ బహు వెదవిపులకు దానముచేసిన దతృలంటు త 

థ్యమసమకూరు భారత క్ర థా శవణాభిర తిన. 

మె పద్యములో (కింద గ్టుంచిన అరసున్నా దులు (పటే, పాలనక 

తప్పదు. “*“దానముచేసిన తత్సలంబు” అంశేే సరియైనఅర్థం పొనగు 

తుంది. ఇక తర్వాత భాగంలో “ధారతబద్దస్పృ సులగువారికి నెప్పుడు 

బహుయాగంబులఫలంబు పర మార్థమగున్” అనీ అంతకుముందు 

భాగంలో “పార తీపతి పదాబ్దధ్యాన పూజామహోత్సవమున్” అని 
“రాజరాజు స్వయంగా అన్న టుంది, 

ఎంతో “మంది వేదవి(వులకు వందలాది కపిలగోవ్రలను దానంచే స్తే 
వచ్చేఫలం యావత్తూ భారతకథ విన్న మా_తాన వినినవారందిరికీ 
వస్తుంది. కాగా భారతబద్ధన్నృహులగువారందరికి యాగాలుచేయ 

కుండానే ఎట్టి పరిస్థితిలో లై నాన శే బహుయాగ లము ఫలం పరమార్థ 

మవుతుండిసుమా ! అని రాజరాజు (పబోధించాడు, కనుక భారత 

శ్రవణం వుంకేచాలు యాగాలు గోదానాలు అతిశయో క్రి (పాయా 

లన్రుతాయనే అతని (ప్రబోధం, రాజరాజిచ్చిన గోదానములు కాని, 
చేసిన లేక చేయించిన యాగాలుకానిలేవు, అతడు (పబోధించినది. 



అఆం[ధమహాభారతము - అవతరణ 29 

“ధ్యానం, పూజామహోత్సవం, భక్షి మాతమే.' అబే పరమార్ధము 
కాగలదు” అని అతని విశ్వాసం, కనుక భారతకథఎను వినండి పరమా 
ర్గమును తదా్యారా నాధించండి అని భక్తిని తద్వారా పరమార్ధ 
(ప్పొా్టిని అతడు అన్ని వర్ణాలవారికి (పబోధించాడం,. పాండిత్యంక్రం కొ 
భి ముఖ్యమన్నాడు. 

భారతం పూర్తిగా అనువదించనందున నన్నయ కవి మనకా 
సందేశాన్ని పూర్తిగా అందించలేకపోయాడు. తుదకు ఆ కీ ర తిక్కనకు 
దక్కింది, భగవద్దితను అనువదించకుండా విడువడంలోకూడ తిక్కన 
విశిష్టతను గుర్పింపనగును, 

ఈ విధంగా బొాద్దడై నమతాల అహింసాధర్మాన్నీ, గీతా(పబో 
థిత పరమార్థ పా _వీమాన్లాన్నీ నమన్వయించి. తన తెలుగు పజ 
కందించిన నరపాలుడు రాజరాజు, 

మతేం మానవుని జన్నహక్కు-. అది యినుప "తెరతో బంధింప 
పడేదికాదు. అది వాడవాడలా గడపగడపకూ ఐనవాళుఆెతుకుంటూా 
పరుగిడాలి, వర్ల విచక్షణారపితంగా అందరూ పరమాన్ధాన్ని సాధిం 
చుకోగలగాలి. (పజామతం అవసరం అని గు రించాడు రాజన లేం 
చుడు. నాడు రామాయణం విన్నట్టుగా నేడు అందరూ భారతకథలు 
విని పునీతులు కావాలని ఆకాంటీంచాడు. కనుకనే ఆతడు నమస్త 
వన్హాశ)మ ధర్శపరిరశ్షకుడు, లోకరంజకుడు కాగలరాజు, 

అంతటితో ఆరాజు పరితృ_ప్టీనొంద లేదు. పరమాత్శ పాపి 
సాధనకు అక్షరజ్ఞానం కూడా అవసరం తేదునుమా అని నంచేశ 
మిచ్చాడు. “భక్తితో “విని “చూచి” “ప్యృాదయము నిలిపి” “ధ్యానం, పూజ” అలవరుచుకొంశు పరమాత్మపాక్తి లభి స్తుందన 
మహాోజ్జల సంచేశమిచ్చిన విములనుతి, రాజరాజన నందుడు, అట్ట 
రాజు ఆంతర్యాన్ని గు రింపగల లోక జ్ఞడు నన్నయక వి, 

—]|— 
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(బ్రహ్మ శ్రీ మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి గారు 

చ॥ తెలుప కవిత్యక న్యక నుదీరిచి దిద్ది యలంకరించి యా 
రుల మదికింప్రునింప జవులూ రెడుపల్కు-ల భారతంబునా | 

దొలుబల్కుల్ వచించ దయతో నెతండాకవిభారతీను వి | 
ద్యలనిధి సన్న పారు నంగెనియాడెద 'రాజనోేం దవందితున్ ॥ 

శ్లో భావ పపంచ వె వెచ్చితీ దర్శనాదర్శరూపిణే 

నమో2తికా/0తవృ కాంత సాతీజే కవి కర్మకే। 

కవితయనునధి సవాజము, స(భావమధురము పండిత పామర 
రంజకంబునగు నొకక్షలా విశేవము,. జగంబున బలువితంబులం బరింన 
చతుష్టస్టి కలలలో. గవిత్వేము సంగీతము చిత) గయ యనుమూ.డును 
బిముఫములు. అందును దత్కాల్పబున నా పాతమధుర మై పనుల 
విందై. స్వాంతమబరించు సంగీతముకంబును అప్పటిక వుడు దృష్టి సాక 
రించి చి_త్తమలంకరించు చిత)కి/యకన్నను సర్య కాల సర్వావస్థ ను 
త్రేవణవృాదయానంద సంధాయకంబై వాగమృతంబగు కవిత్వ 
ముతమోత్తమమని త _త్వేష్థైలెల్లరు "నేక గీవముగా నంగీకరింతురి 
ఇది తక్కుుంగల కలల స్వరూప స్వభావములిట్టివని తెలియ బరమ 
సొధనంబగుటయే కాక జగ ంబునంతేఘు గర తలామలకంటు( 
నాధారమగుచు న్నది, 

గావింప 

ఈ విశ్వవిశ్యంభ రామండఅంబునకు మండనాయనూన్లు-లె యెం 
దజో మహానుభావ లవతేరిం చి చిక్సవిచిత)ంబులు జగదుపకారకంబులు 
నగు ఘన కార్యంబు లెన్నో యొనరించి తమమహిమల విశమించిర ని 
యిపుడు మనము. డెలిసికొనుచున్నా రముగదా ! చారి రూపంబు-ను 
మనహృదయఫ కంబు _( జితించ్చున బేది ? వారిచిత్యుక థలను మనకు 



ఆం ధముహాభారతము _ అవతరణ వ! 

వినివించునబేది ? పెక్కేల? అ కడచినకాలమును మన కన్ను లకుం 
గట్టున బేది ? కవిత్వకలా దేవతయీ., అదియే'లేనిచో వారును భూతలం 
బున బుట్లిన య నేక వీవీలికాదులకీ డై  నామరూపములుశేని వారే 
యెయుందురుగాని వారిపరిగణమెట్లు వచ్చును? కావ్రునం గవిత్య్వము 
లోకంబుకకు నిత్యప్ర కాశంబగు దివ్య నేతమని చెప్పవచ్చును. 

వేదములకు దరువాత నూతనమగు ఛందస్సు నవతరింపంబేయ 
సంకల్పించి యే తాద భ్రశంబగు క్ర వితాస్ళస్థి విగావించిన సత్వసంక ల్ఫు౭డు 
వాల్నీకి మహర్షి యనియు సీకవిబ్యహ + నృష్టిని బెంచి పోవీంచిన 
స్థీతిపరాయణుండగు నారాయణుండు బాదనారాయణుం డనియు. 
బాచీనుబ పొగడ్తలు చాటుచున్న వి. ఇంబెవరు ముంబెవరు 
నెనుకయని యిపుడునంశేయింసక వీరు రచించిన రామాయణ 
మహాభారతములనెడి కవితాకల్పలతా శాఖే బహువిధగతుల భరత 
ఖండంబు నలుగగడల  నెగం (బాకి యధికారి వర్షంబునకుంగాక 
యున్యులక్రు సులభసుగముంబులుగాని వేదపా)సాదంబుల పాంతం 
బోనలవిగాక యజ్ఞానాతపంబున మలవులవూడు (వాకృత లోకం 
బును జల్ల ని విద్యాచ్చాయ నొసంగి తాపశాంతిసలికి (తివర్షఫలం 
బులందనివీ కాపాడినవూసటంచేసి నక లలోకుంబునక్రుం (దికాల నర 
ణీయులగు వీరిరువురుంగాడం గార్యవశేంబున "వేజుయి కానవచ్చు నే-కా 
కృతి యయిన దివ్యజ్ఞాన కవిత్యత త్త స్టమని భావింతము. వీరి [గంథ 
సంతాన భూరుహాంబులకుం బిదప నానియంటుంగొమ్మలును విన 
యాంకుర శకి గలవాని వీజంబుల మొలకలునై ఫానకాల్ళిడాన భవ 
భూ త్యాదిమహోక్షనుల వాగ్వ బరు లతివిచిత) పత)స్రుహ్ప ఫలపరి శోభితం 
బుతె విద్యల్లోకంబున క మందానందపిదములయినవనుట మన కనుభవ 
సిద్ధంబ, ఇట్లు వెలసి మెజుసి లోకంబున కివాపరముల మార్లముజూపి 
మార్లక వితయని ఫపాగడొందిన సంస్కృత కనితకుం బ్యేయవు ( సిక్ర 
యనంబరలి వెనుక బుట్టినదయ్యు. డక్కు_ంగల దెశికవితలలోనె ల్ల 



విత్తి నన్నయ భారతి 

చేసియ వాసిగాంచినది యాంధ్యికవిత, ఇది యెపుడో  పుట్ణియుండు 

ననుట శివోక్రొన్ని కారణములున్న ను జీవకభయుబ్రిపడ దీని మనో 

పారాశారమును దొలుతం జితించినవాండు వాగనుశాసనుండగు 

నన్న యభట్లారకుండేయని ప్రశంసింపందగియున్నది, అట్టి సత్క_విత్వ 

మునకు (క్రీశారమై వివిధ సీతిజ్ఞాన ధర్మంబులకగనిమైన సంచమ 

"పేదమున 'కాంధగమయిన మహాభారతము తింలింగ"బేశమును బవి(తీక 

రించినందులకు మూలకారణుండు 

(శీ) రాజరాజనరేం[దుడు : 

ఇ్రతేడు చేంగిడేక పాలనంబునకు నాం(ధకవితా సా(మాజ్య పరి 

పాలనంబునకు నొక్క-మా రఖిపి. క్త్షండయిన విమలాది త్యాంశ సంభూ 

తుండు, సంస్క తేక వితా పోషణంబున నిరుపమానయశస్పు నార్చించిన 

భోజమహోారాజున కీడయినవాడు. అతని నాశ్రయించి సంస్కృృతభారతి 

యత్యుచ్చస్థితి నానందించునమయమున చానిపుతికయగు నాంధ 

సరస్వతి యీతని యనుుగహంబువడసి సర్యలవ.ణ సంపన్నమగు 

సత్క_వితృభాగ్యము గాంచెనో యనునట్లుగా నియ్యిరువురు చేక కాలం 

బున ననగాం (ీస్తుశకము పదునొకండవ శతాద్దీ పూర్వ్యభాగములోని 

వారగుట నెంతేయు నుజవరాని యుభయభాపా చరి తాంశవుగు 

చున్నది, 

ఈ రాజన్వుడో"క్క-నాయడు కపిపండిత గాయకై ణిక మంటి" 

సామంతులు పరి'వేస్టించి కొలువ నిండుకొలునుండి యాం(ధలోక 

మజ్ఞానాంధ కారమునుండి తొలగు సమయమరుదెంచనో యన, మహో 

భారతమును సతతము నాదరించు వాండగుటంచేసి దాని నాంధ)ముం 

గావింపం గుతూహాలొ య తచిత్తుండె , తన కులబా)హ్మణు వేద 

వేదాంగ నానావురాణ విదుని లోకజ్ఞా నిత్యనత్యవచను మత్యమ 

రాధి వాచాళ్యు నన్న యారు (జూచి, 
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క, జననుత |! కృష్ణ్వదె (పా 

యనముని వృషభాభిపాత మహాభారత బ 

ద్ధనియూపితార్థ మేర్చడ 

తెనుంగున రచియింపవు మధికథ్యు క్తి మెయిన్ 

అనుచు. (యార్ధించెను. వకాలమందై న నేదేశమంతైన నేభావ 
మైన రాజుల యవలంబనంబున వన్నెశక్కుట నైజముగదా! తప 
శ్నాలియు వేదవేదాంగ వేత్తయునైన యే వైడికో తముండు ధర్శ 

(బహ్మజజ్ఞాలసనే తన జీవితము గడపువాండయ్యు. దన జేని కోరికచే 
సాం(ధకావ్యర చనకు సంకల్పించి నవనవ న్నేష భానమాన (పతిభా 
విశేషంబున సురుచిర సుధామయ నూ కుల మృదుమధురశై లిని నలక్షు 
ఇంబుగ సరసంబుగ భారత మాం(థీకరింప నారంభించెనో యిట్టి విద్వ 
త్క_ని వీతామహుండగు 

నన్న యభట్టారకుడు : 

తెనుయసభావను నిలువ బెట్టిన మహనీయుడని పశంననీయు 

డయ్యెను. వ్రతనికి ముందటికన్రల వాాతేలు నిలువక పోయినంత మాత 

మున నితనికావ్యమే తెలుగుల్లైతకు మొదటిదియవి చెప్పనయిత్రి 
గాదుగాని తన నాం&ికి వర్ధమాన దశలోనున్న భాషను జక్క_ంచే 

భావికవులకుం దాను బెట్టినది భిత.గాం చావనంబు శావ్వతంబు నగు 

భారతర చన నుపయోగించిన వాడగుటంచేసి యితం డాంధమహాో 

కవులకు మొదటివాడనుటకు మూత్రము సంశయముగలుగబోదు. 
మటణటియు “సతికుడ్యేచి త” మన్నట్టుగా దరువాతికవుల కవిత్యచి_త 

కలా నైవుణికెల్ల నీతని కవిత్వభి తియ (పథధానాధార మగుటంబట్టి 
వారికిని వారి గురువులపూర్వ పూర్వపరంపరకునుగూడ సీకవికుల 

సార్యభాముండే యాద్యకవితా గుకువనుటకును సీతని పర్వత/య మే 
(పత్యతమపమాణ మగుచున్నది, బ్రింతీయేల ? పరగుణగ/వాణ పారీ 
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ణుండు యథార్థ వాదియునగు సీక్రవిబహ్మ 'రాజనరేం(దునినభలో 

మహాకవులు గలరనియ్ము సంస్కృ తాదివాజ్మయ ధురంధరుండగు 

నారాయణభట్టు తనకుం దోడయ్యననియు వ్రాయుచు బూర్వకవులను 

స్మరించు సందర్భమున “గురుపద్య విద్యకు నాద్యునంబురువా గర్భ 

నిభ ననుచు వా ల్బీకిని దలంచి *సూరిచేతో రుచిరాబ్దబోధన రతుం 

డగు దివ్యపరాశ రాత్మజాం భోరువామి తూ ననుచు “జేవవ్యానునిం 

గొలిచినవాండు తన కవిత్సమునకుందోవం జూపునంతటి సరసము 

లయిన యాంధ్రిగ)ంభములే తనకంటబడినవో వానినిగాని తత్క__ర్ల 

లనుగాని ప పొశంసింపక “వహామనోవార సుచరితిపావన పయకి పరి 

పూర్ణ ముకైన నత్సభాంతేరసర సీవనంబుల ముదంబొ నరంగొనియాడి” 
యనుచు నమూహవాచకంబుగా నిద్వజ్ఞన స్త వంబొనరించి యుండ 

డనుట నమ్న్మాందగినదగుట చేతను సీతని తరువాతినారిలో నగ్యగణ్యుం 

డగు తిక్కన సోముయాజిగూడం బూర్యమహోక విగా స్శ్రని నొక్క-నినే 

పాగడియుండుటవేతను ద్విలింగ చేశీయుల కెల్ల నాంధిమహాోభార త 

సంహిత నుప చేశించిన యీ వేదమూ ర్యే యాంధి మహాకవి సభ 

క (గస్థానమలంక రించిన లోకజ్ఞునమూ ర్తి యయ్యెననుట నిరా 

దాంశేము, 

ఈ కవినంశ మూలఫురుముండు భారతము చెలింగింప "రాజ 

హంద్యునిచే ననుజ్ఞతుండైై యా పంచమవేదము నొక్క_మాజు 
స్శ్మరి= చి. “ఆహా చేనెక్క_డ 3 విద్య దా్రాజమనొ రంజక ౦బుగ నిమ్మహో 

కార్యము. నిర్వహించుట యక్కొ_జి అని మనంబున వితర్కించి 

“బుద్ధి బాహు విక)మమున దుర్గమార్థజలగారవ భారతఫారతీ సము 
(దమం దజేయంగనీందను విధాతృన నై నను నేరంబోలునేశే అనుచు 

నహా౭ికార నిరననముయూవి ' “అయినను "దేవా! నీయనుమతంబున విద్య 

జనుల యను(గహంబునంజే జసి నా నేర్చువిధంబున నిక్కా-వ్యంబు రచి 
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యించెదో నని రాజుతో నాత్మనిశ్చయంబు చెప్పీ భారతాంధీకర 

ణం౦బునకుం దొడం7గ కాని యప్పటి కాంధ)కవిత మునకు పెద్దరా చ 

బాట లేకున్న మాగా నేవొయుకవిధమయిన దారియేర్చడియుండును, 

గదా! సంస్కృతేశ్లోక ములను జూచి' తెలుంగు బర్రైములల్టుట కితండింత 

యతిశ యో క్తిగా ఏతర్కింపనేలొ యని యడిగినచో నితయారంభించిన 

పని యంత సులువయినదిగాదనియే బదులువచ్చును. లోకములో 

నేదయిన నొక కష్టసాధ్య కార్యంబు నిర్వహించు నెడంబడిన మహాోశే 

శంబును దెల్పుతజిని “అబ్బా! యిప్పటికి. గృత్యాద్యవస్థ మొన” దని 

పెద్దలబనుట సహజము. ఈ వాడుక్ మన నన్నయ కప'త్వ్యారంభము 

నాయడు నుట్టినదన్న ననవచ్చును. వమన? భారతకథయ నెడి కల్పలత 

సంస్కృతము నెడి నందనంబునయబుట్టి సేంచ్చగాః బెద్దపాదవ లె బెరింగి 

నది. బహుగాథలనెడి చిన్న చిన్న శెమ్మలెన్నో యిల్లి బిల్లి గ నల్లికొని 

దానిమొదలావరించి యున్నవి, వానినెల లయకు విడదీసి ముద 
లేర్చరెచి దాని మొదటికొమ్మ యంటుదొ)క్కు-ట యొకశ్షేశము. దానిం 

దెచ్చి తేలుంగుబొలముననాటి యుద్యానారంభము చేయ వలయునన్న 

నందులకు ముందుగా మంచి దుక్కి. బేక వీకువడియున్న యా పొల 

మును మత్తేగదున్ని యద్దమువలె సరిచేసి చుట్టు గట్టువేసీ పూల 

తోటకు? దగినట్టుగా బాగుపణచుట యింకొక వశము. వీదప నయ్యం 

టునంటియున్న చిన్న రెమ్మల కొఅిుమాలీన నీరస భాగంబుల నంతం 

తకు మొదటికి మోపాది రాకుండ గ్తిరించి దానిని వేళ్ళతో మెల్ల గం 
బెల్ల గించి తెచ్చి యిందు చాతి వాడిపోక్రుండం జల్ల ని తియ రని నీటి 

ధారల నా మూలా గంబు దడువుచు. జీవింపంచేయుట నుణీయొక 

నేశము. వతాదృశ మహాశేశ పరంపర సీతం డనుభవించుటంగడా 
యాంధి) భారతకల్చ్పలత లోకమున క ఏష్ట్రఫల్యపదాయిని యాయినది + 

తరువాత వారి కవితారంభముల కీతని కృష యాభారమైైనదిగ్యాని 
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యితేని యభినవకవిత్్యద్యమంబునకు “రాజరాజు సంకల్బశుద్ధియు దితని 

యుతావాశ క్రి యుగాక వరొండుదగిన యూభార మేమున్న దో యర 

యుడు. అట్టియెడ నసాధారణ _పతిభె క సాధనంబున నితడు తెలు 

లత ఫఘంటాపథ మేర్చజచుట హార్ష విస Qభయుజనకంబగు నుగాని దీనికే. 
సె రీతిని వితర్కించుట యాశ్చర్యకరముగాదు. బ్రశనో యేదయిన 
నొక ఘన కార్యమునకు నడుముగట్టికొనిన వాంజెంతటి బుద్ది కాలియెనను 

దగిననపహాయు డు లేక "తానొక్కండే దానిని గ స్పైక్కి ౦పంజాలండను 

టకు దార్కాణముగా నీతని యీకడింది క ర్షమునకు, 

నారాయణ భట్టు: 

తోడ్చడుట దై వికముగా సమకూడెనని “తెలియుచు చేయున్న ది. 
కవిరాజశేఖర కపీభ (పంద) వ్యజాకుంతాది విరుదములంది రాజ 
నరేందునివలన నందంపూడి య్యగహోరముగాం బడసిన యీ విద్వ 
త్క_వి యాం ధ భారతర-చనకుం గావించిన తో డ్చాజెట్టిదో నిరూవీంపం 
బమాణ మేదియు. గానరాదు, దీనింగూర్చి యెంద అెన్ని చెప్పిన 

నవియెల్ల నూహలేయగునుగాని సిద్ధాంతేములు గా(జాలను, మన 
'మెజేంగిన జంటకోవుల (వాంతలలోం నూడ నీ పద్యమితని దాపద్యమత 

నిదని వివరించుట యసాధ్యమైయుండం దొమ్మిదివందల యేండ్లనాంటి 
వారు నుభయక విత సంపదను ఒకతిభావిశేషంబునను సమాన్నులై న 

నన్నయ సారాయణ ల రచనలను విభజించుట నెవ్వరితరము | అట్ల 

గుటక గవిత్వపక్కి- య ఖేదముగా నుండుటతో( బనిలేదని ఏర రువురును 
జెజఉయొకపద్యమో 'చెబుక్రొక యాశ్వాసమో (వాసికొనుచుంబోయి 
యుందురని చెప్పవచ్చునుగాని నిజముగ నారాయణుని క విత మే 
కొంత పర్వ తేయముననున్న చో భారతమియ్యిరువుర పేర నేల వెలసి 
యుండక పోవునని యొక నందేవాము పొడవుక్రపోదు, 

కొందటు పూరకవుల కులగో| తనామాదులంబట్టి వారియెడను 
వారికవిత్వము నెడను విశేషించి యభిమానమునో యవమానమునో 



అం, ధమహాభార తము. అవతరణ ల? 

చూపుట మనము గనుచున్నారము, నిజమరయంయగా వాది నిరర్ధక స్కుతి 

నిందలు తము హృదయదొ షమును బాఠకుల. కెతేగింపం. దోడ్పడు 
"నేవూ'కాని యా (పాచీనక్రవుల కవిత్వ గణదోవములను చాటుమాటు 

సేయ నిసువముంతయు 6 బనికి రాను. మనకు జ్ఞైనానందముల నానణస 
చున్నది, పూర్వుల గ/౦థధసామా( గికాని వారివంశావతారికగాదు, 

కావున శేవలాసూయితోడి విమర ఎనము కలనై నం దలంపరాదనుట 
సత్యేము. మనసకివుడు నన్నయ దుట్టమై నారాయణుండుగాక పోలేదు, 
భారత క _రృత్వమున నతని వేరుగూడ నున్నచో మజింత సంతసింతుము 
గాని యట్లు సంభవించునదిగా చేయని విచారము. ఇట్టియెడ “నన్నయ 
పరోత్క_ర్ర ము సహాంపజాలని దుస్వ్వభావము గలవాడే సి నౌకా 
నొక రూహంచుటకు వారి ధర శ్రమాయని యేవో నవు రాని కట్టు 
కథ "లే 'కారణములయినపిగాన్తి యత: డా శ్వ నాంత గ ద్యములం దన 
వేపతో నారాయణభట్టుశేరుగూడం జేర్చకపోనుటగూడ నాక పే-ళువు 
గా లేదని విచారములో నంతోవషయు. అట్లు గాకపోవుటకు భారతావ 
శారికలోని యే పద్యము లడ్డుపడునో యవి భారతక _ర్భృత్వమున 
నారాయణభట్టు పేరు సేరకవోవుటకు గతంబేవి తెలుఫునో పరిశీలింతము. 
నన్న పార్యుడు తన సహాధ్యాయు డు చేసిన సాహాయ్యముం బశంసిం 
చుచు (వాసిన యాపద్యము లివి. 

ఆ పాయక పాకతాననికి భారత ఘోర రణంబునందునా 
రాయణంనట్లు వాసిగ ధరామరవంశ విభూవణుండు నా 

రాయణ భట్టు వాజ్మయ వయురంధరుండుం దన కెష్టుడున్ సహో 
ధ్యాయు(డూనై స వాడభి మత్యితి దోడయి సిర్వహింపంగన్! . 

ఉ. సారమతింగవీం దుఖం (పసన్నకథాకలితార్థయు కిలో 
నారసి మేలునా నితరులత్స రరమ్యుత నాదరింప నా 
నారుచిరార్థ సూ క్తి నిధి నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మహా 
భారత నంహితారచన బంధురుడ య్య జగద్ధితంబుగన్ |. 



ఫి నన్నయ భారతి 

ఇందు ముధటిపద్యమందలి యుపమానము నామసామ్యాంబున 

నుచితమై నారాయణభట్టు నిజముగా౭జేసిన సాయమును గన్నులకు: 

గట్టునట్టు లత్షరవత్షర మన్వర్థమై యుప్పచున్నది. అక్కడ భారత 

రణరంగమున నిలిచినవాండు నరుడు; ఇక్కడ భారఠాంధికరణ 

రంగమున నిలిచినవాండు నన్నయ. అతనికి నసబ్బ)హా ]చారియు మి తుం 

డునయిన నారాయణుడు సహాయుయడు; ఇతనికి సనహాధ్యాయు:డు 

నిష్టుడునయిన నారాయణభట్టు నహాయు(డు. అతనియ ట్లాతండు 

శస్తా/స్రు) విద్యాపారీణు(డు; బ్రితనియ టీ తడు సంస్కృ తాం ధ 

వాబ్బుయధురంధరుఃడు. కావుననే వారికి ఏరికి నుద్దితద్దయుందగుటయు 

సీ శెండుజ్జులకు నుపమానోపమేయభావము నాచిత్య పారముం గాంచి 

నది. ఇర సహాయ్య విషయము చూతము. తలిపద్య మందలి 

పదముల యా చికినిబట్టి కృమ్షుండు గావించిన సాయము  కెవలరథ 

దోదన మా(తముగాక సర్వంక షమయినదెడి భావము "తెలియు 

చున్న క్షే నారాయణకవి చేసినదిగూడం గవల కావ్యరచన (పేరణము 

గాక సమగ్ఫమయినద నెడి యాశయము తేలుచున్నది. బంధు సమ్ముద 

వుధనంబున నరుండు సెందినభీతి నతడు వావీనచై భారత సముద, 

తరణంబున సన్నయ వాందిన భయము నితండు తొలంగించియుండునుః 

సంగా/మవూహంబుల ఛేదించు సాధవుతండు బేధించిన కై వ్యాస 

ఘుట్టంబుల దించు నుపాయమితండు 'తెల్చ్పియుండును: ము_త్తీముగా 

శ | తుబాహుళ్యంబు సంపహారించు మార్గము లతండుపచేశించిన కై 

_గంథ బాహుళ్యంబును సం_గహీంచు పద్ధతుల నితండు చెప్పీయుండును. 

అంతకుంగాక యుశకానొక గట్టిపట్టున నతండు ఏరా వేశంబునం జక లము 

చేతంబూనిన శే యిత(డును గవిత్యొా వేశంబున గంటము చేతయట్టి 

యుండు నేషెరా ! కాని యందులకు నరునిమాడ్కి నన్న వార్యుండును 

సవమ లొంచి యుండ(డని యూహింపందగును కాదని పై యుపమానము 
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పరిపూర్ణమై సారస్య పార మేచెందదు. అపుడు నిజముగా శతు)బలము 

లను బరి మారి ఏ నహపోయులైన భీమాదులే యుపమానార్హ తం జెంది 

యుందురు. సోనిండు ఉపమానమునకు గొంత కొఆంత వెట్టి "సత్యముగా 

నితడు కొంత (గంథరచనము గావించియుండునని.  యూహీంత 

నున్నను నిత్యసత్యవచనుండయిన నన్నయ నారాయణభట్టు తనకు 

దోడయి నిర (పహాంచెనని పె నివోసి దాని (కిందనే “నన్నయభట్టు 

"తెనులసనన్ మహాభారతనంహి తొ రచన బంధురుడయ్యి” ననుచు. 

దానొక్క_ంజే భారత మాం(థీకరించినట్టుగా వాసికొని మిత్ర 

_దోహియి కృతఘ్ను (ై యసత్యమున కొడిగట్టినవాయయ్యెనని చెప్ప 

వలసివచ్చును. అడియుంగాక, “మనీపాలవ దుర్విదగ్ధుల గర్భిమణంచి 

కవీభవజాింకుకొడి బిరుదము లార్జి ంప నెంతో పాటుపడిన యశ. 

'కాముండగు నారాయణకవి శాశ్వతమయిన భారతరచన ్ర రికి నీళ్ళు 

వదలికొనిన నిప్యూ_ముడయ్యననియు, “మసిపివిద్వ్యా(శ్రమత _త్త్వ్ 

ప _త్తంమునలి బాన డ్ర కెక్కిన రాజరాజు తేన నంక లము నెణివేర్చం 

దోడ్చడినవా(డని యెణటిగియయు నత(డుకట్లికొనిన యింటిలో. గాపురము 

సేయ లేకుండుటయజూ చి సహించిన యధర్శపాలనుడయ్యిననియు దలంప 

వలసి వచ్చును. ఇట్లు ము _లృెజంగుల. దోచుదానికన్న ననంగతమయిన 

తలంపు చేశాండుగల్చునా 4 అట్టుగాక “దిబికింతయేల * కులగురుండగు 

టచే నన్నయ చేరొక్కటియే 'భారతముననుండుటకు 'రాజనారాయణు 

లిరున్రురు నంగీకకించి యుందురని భావింతమన్నను లోక మేవముయినది? 

అది సహించునా 1 పుట్టనిపిడ్డ స్పలకు6 'బేర్లుపెక్షైడీ పుక్కి-టి పురాణము 

"లన్ని యో శాళులేకయే "జీశనంచార మునరించుచుండ ఐజవుయిన 

భారత్రో దంతము గంటలుగట్టివొని నలుఃగడలం బరువు 'లె_్తక మజుంగు 

వడి మణణగిపోవునా? లోకము మూయు మూకుడుండునా+ కావున 

ని శ్రైంతయుం బరికీలింప నారాయణ ట్టు భార తరచనమున నంతమీని 
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యుపాయము డెల్పియుండునుగాని పద్యగద్యర చన మాతముగావించి 

యుండండని తోంచుచున్నది. ఈ యూహయందలి యాచిత్యమునకు 
విద్వల్లోక మే _పమాణము. 

౧౫ 

ఇట్లు నిరహంకారుండు నిత్య సత్య వచనుండునని తెలియుచున 

మనకవిబ్రిహా యగు. విపుల కీబ్ద్బశాననుడు దానారంభించిన యు త్తమ 

గ)ంథము నిరిషఘు ఇముగాం బరిసమాప్కి నొందుట్నక్త (బ్రహ్మ విస్లు 

మహేశ్వర స్మరణ పూర్వకముగా భారతకథా (శ్రవణ పఠనతేత్సరుల 

నానీర్వదించుచు "దేవభావ, నిటు మంగళాచరణ గావించియున్నా(డు, 

ఛా॥ (శ్రీవాణీ గిది జూ శ్లి రాయ దధతో పతోముఖాంోేమ యే 

లోకానాం స్థితిమావహ_న్హ్య్వవిహతాం (స్ర్రీవుంస యోగోద్మవాం 
తే వేదతీయ మూదర్తయ (స్రీ పురుపాస్సంపూజితావస్సునై_ 
రూయాసుః పురుషో తృమాంబుజ భవ శృీకంధరా (శ్నేయసే | 

అశీర్వాదముగాని దవతా నమస్కారముగాని వస్తు నిర్దేశము 

గాని "కావ్యము ముదలనుండవలయు ననెడి లతుుణమున కనుగుణముగా 

చేదయిన నొకదానిని సంస్కృత కనులందజు తమకృతుల "మొదల 

'జేర్చుట యూాచారమేకాని యాళీరారద రూపమయిన మంగళాచరణ 

మును వారయిన రూపకముల మొదలనేకాక యిట్లు _శొన్యవాఠ్య 

కావ్యంబుల యారంభంబున. గావించినట్టు గానరాదు. మజియు 

దృశ్య కావ్యములయందలి నాంది కవీవచనముగా నుండక సూతే 

ధారోక్కిగా నున్న క్షే యిందును బైకోకము కృతినాయక క ర్భృకము 
గాను డుటయు నూతనవఏషయ మే. కావున దీనింబట్టి నేనొక యంశము 
స్ (కిందివధముగాం జమత్క_ ఎతిచె. యాహించుచున్నా ను, 

“ అర్థతశ్శబ్దత శ్చావ్ మనా క్కా- వ్యార్థసూచన - మ్నాను లతు 

ణము ననుసరించి రూపకములయందలి నాందీకోకము ర-చచింపంబోవు 

'కావ్యార్థము నించుక సూచింపవలయునని యున్నది. దీనికిం దగినట్లుగా 
నిమ్మహో భారత నాందియందుయసాడ నట్టిడియించుక గానవచ్చు 
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చున్నది. ఇది 'రాజన రేం(దుని వచనముగదా! ఆం (ధలో కాభ్యుద 
యము నభిలపీంచు నమ్మహోరాజు వేదమూ_ర్తులయి (బవా నిను 
మ హేశ్వరులనెడి (తిపుముషులు మి శే)యస్సునక య్యొదరుగాక యని 
యాశీర సదించుటలో కరీ యాం(ధడేశీయులారా ! వేదమూర్తు లయిన 
(నన్నయ తిక్కన యజ్జనార్యుల నెడ్సి (తిఫపురువులు మోకు భారాతాం 
(థీకరణరూపమైన సేసేయంబు నొనంగెదరుగాకో యనెడి యర్థము 
టైవికముగా సూచింపయిడినట్టున్న ది. 

ఇందులకు నాంధిసత్మ_వితా నృష్టిక రమై వాగనుశాననుం 
యేన సన్నయార్యునందు (బహ్మోంశేమును, కవిత్వస్థతిప రాయణుంర్నడె 
టైదిక మార్ల నిష్టుండై నోవమయాజ్యియెన తిక్క_నార్యునందు విష్ట్వంశ 

మును భావరతసన్నూ_ప్రికారుండె. (పబంధపర మేశ్వరు.డై న యజ్రన * 
ర్యునందు మ హేశ్వ-రాంశమునుండుట యార్యసమ్మత మేక దా! కావున 
బై శ్లోకమునం దాంధ భారతరచన విషయకవుయిన సూచ్యార్థ 
మిట్లుండుటంబట్టియే కాంబోలు భారతమును మువ్వురు 'ెలిగింపవలసి 
వచ్చినది | ' 

మణియు నాంద్య న్తమున - అని... స్తుతియించి రాజనచేం 
దండు. .. వేంగీ బేశంబునకు నాయక రత్నంబుంబోని 'రాజమ హేంద? 
పురంబునందు. .. విద్వజ్జ్ఞనంబులుగొలువ. ఆం సుఖోపవిష్టుండై యొక్క 

నాడు... నన్న వార్యుజూచి, = మహాభారతబద్ధ నిరూపితార్థ మేర్చడం 
దెనులసన రచియింపుము. .. అని యానతిచ్చినవిని యక్క_వివరుండు 
నుహాభారత నంహితారచన బంధురుండయ్యె. .. తత్క_ధా పాొరంభం 
బెట్టిదనిన అనుచు (గంథావతారిక యీ బెడదయులేక యత్యంత 
సహజముగా ' నుండుటయు నూతన విషయ మే, ఇట్లు పూర్వంబు 
నాజంబు నగు పద్దతిని గావ్యారంభము గావించిన యమ్మాహానుభావు 

నన్నయార్యుని, (తిలింగ దేశమున నభీష్టార్థ కల్పలత యనంధగిన 
యాంధవుహాభారత సంహితను నిలిపిన నుహాయశస్సు నార్జ్మి ంచిన 
రాజురాజనశేం(దుని మనసార ధ్యానించి యీ వ్యానము ముగించు 
చున్నాడ, . టా 
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(౮ చింతలపూడి వెంకటేశ్వర్లు. 

అంధ మహాభారశావకారికను జూడ సహజముగ నొక సంది 

యము వాడమును. అది యవతారికా క _ర్హృత్యమును గుణించినది. 

నన్నయ తానై యా యవతారికను రచింవెనా ? లేక తరువాతి 

కాలమున మరొక రెవశేని రచియించిరా |! 

నన్నయ స్వయముగ ర-చచియించి యున్నచో నది (ప్రథమ 

పురుషయం చేల యుండవలయును 1 అట్లు రచియించుటకు కారణ మేమి 

పూర్వక వి సం[పదాయమా * చేదే! 

నన్నయ విరచిత మహాభారత భాగమునకు కృతిపతి రాజరాజ 

నెరేం దుడనునది నిర్వివాదము. మరి యవతారిక్రయందు కృతి సమ 

ర్పణ ముండి తీరవలయునుకదా! ఎందుచేత నన్నయ్య అట్లు గావింప 

“నీదు * ఈ విషయమున (శ్రీయుతులు జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయ 

రావుగారి యభివాయ మిది. 

“రాజరాజు నన్నయత్రో “మహాభారత బద్ధ నిరూవితార్థ 

మేర్పడం బెనుణగన రచియింపు మధిక ధీయు క్తి మెయిన్ అని 

మ్యూతమే యనెను. కాని “లచియించి దానిని నా క ంకితమిమ్మ ని 

యతడు నన్నయను అడిగినట్లులేదు. రాజరాజు తేలలేదు శాని 

యతనిలో? కృతిపతి ఆస కాంక్ష యుండి యుండదా ? రాజరాజున 

కంకిత మిచ్చికినని యెచ్చటను నన్నయయుం టై.కిం చేలలేదు. కాని 

క్ర బ్రతిపతికిం దక్క_వలసిన మరియాదలన్నియు నతని కతండు (గంధమునం 

జెల్లింపచే చెల్లించెను ఆశ్యాసారంభములందును, నాశ్వాసాంతము 
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లందును రాజరాజ _పశంసాస్సదములగు పద్యములను రచచించియీ 

యుండెను, కృతి రచనకుం గ్భతి స 'కారమునకు నదియే "మొదలుగదా! 

న్పష్టముగాం గృతి నిమ్మానుటయు, నిచ్చుటయుం తరువాతి కాలమున 
నేర్చడియుండునుగాని యా కాలమునం గృత్యభ్యర్థనా _పదానముల 
స్వరూపము యిటులే యుండెననుకొన వలయును.” 

మృొత్యుంజయరావుగారు తమ యనుమానమునకు తగిన సమా 

ఛానము దొరుకనందున నట్లు "తేల్చి.వై చితిరిగాని యట్టుకాదు, 

అవతారిక యందలి (పథమ వురువకు వారి యనుమానమునకు సంబం 

భము కలదు. - 

ఈ (పథమ పురుష _పయోగము మున్ను సంస్కృత సాహిత్య 
మున కాని తరువాతి తెలుగు సాహిత్వ్యేమునందుకాని 'కానము. కవి 
జనా(శయమునందు కలదు. .- కాని దాని విషయము వేరు. దాని 
క_ర్భృత(మును గూర్చి యనేక వివాదములున్న వి. ఆ విషయమును 

“వేములవాడ భీమకవి” పూర్వా శేమములో మల్లియశచనా!” అను 

నా వ్యాసమున విఫులముగ చర్చించితిని. ఇరువురును నొక రేయని నా 

యభి(పాయము. మల్లియ రేచనకు నమకాలికుండైన నన్నెచోడుడు 
నన్నయ కొకింత పూర్వుడనియు నా యభి_పాయము. నన్నె చోడుం 
డసలు కుమారసంభవమును (వాయ శేదనియును, అది మానవల్లి 
'రామకృష్ణకవిగారి కల్చనమనియును, (పకటిందిన డా, కొర్గ పాటి 
(శ్రీరామమూ_ర్తిగారి యభి[పాయముతో శే నేకీభవించను. వారు 
చూపిన యుపపత్తులన్నింటను అనుమాన (ప్రమాణమే ఎక్కు _డగుట 

అందుకు కారణము. అందువలన కృతి రచనకు గతి స్వేకారమునకు 

అదియే మొదలు గదాయను మృత్యు జయ రావుగారి సమాధానము 
స్వీకార యోగ్య మనివించుట లేదు. . 
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అవతారికను సూత్ష్మముగ పరిశీలించిన యొడల "(శ్రీ వాణీ 
గరిజాశ్చిరాయ. . . అను మంగళశ్లోకానంతరం “అని నకల భువన. 
రతుణ (పభువులై యాదు(లె న హరిహర హీరణంగర పదోవూ 
వాడల స ( [త్పసాద సమాసాదిత సత్య (వాన 
వుహామహీ రాజ్య విభనుండును. . . అసి కృలిక్తరయగ రాజరాజ 
న రే్యదుని వర్ష నము నడచును, మంగళ శ్లోకమందలి విషయము 
వచనమున పునరావృత మైనది. అంతియగాక (తిమూ రల [క్రమము 
మారినది, ఏ (ప్రయోజనము నాళించి యట్లు మారియుండును 1 

ఇటీవలి ఆచార్య పెన్నత్స వెంక (టాజుగారి పరిశో ధనమునుబట్టి 
మై మంగళ శ్లోకమున (శ్రీ) చకార్పనము గలదు, . చాళుక్యులు 
(శ) విద్యోపాసకులు. అవనర మనుకొనినవో గు 
శ్లో కారమును వచనమున స్పస్టము చేయవలయును కాని యటు జరుగ 
లేదు, తిక్కన గావించిన క్చతి నిర్మాణ (పనావనము జూడుడు, 
“శ్రీయనగౌరి నాం బరలస. . “అను _పార్థనా పద్యానంతరము 'అని 
నకల (బహ్మపార్థనంబు నేసి, *. అనుచు వెంటనే (పసావనా విషయ 
మునకు. సాగును, 

అవతారికయం దట్లుగాక్ర (పారంభమందు నుతింపబడిన వారీ 
వార పహీరణ్య గ 'ర్భాదులు మరల ముగింపులో హారిహరాజ గజా 
ననాదులందు (వార్ధింపంబడిరి. ఆలోచింప నీ రె. డు పార్థా భాగము 
లకు నడుమనున్న భాగమంతయును (పవీ_ప్తముగే తోచుచున్నది, రాజరా జును గూర్చి యెడనెడ నన్న యచెప్పిన కొన్ని పద్యములందు పాదగబడి యుండవచ్చును గాక్ర, 

కాలిదాస్కు భవభూల్చి, మాఘుడు మున్నగు సంస్కృత కవుల కొక యాచారమున్నది. మంగళళ్లో కోసంతరమో, "లేళ్ల తదర్థానంత 
వళ్ళుదురు, కృతి సమర్పణాదులుండవు. 
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నన్నయగారి మంగళశ్లోకమును జూచినపుడ క్షు యనిపించును. అతడా 
యవతారికను వాసియుండ లేదా ? "కాని ఆశాంసాది, ఆశ్యాసాంత 
పద్యములను జూడ "తెలుగుకవి నన్నె చోడుడు అనుసరింపబడి యుండ 
వచ్చు ననిపించును. 

నన్నె చోడుని యందొక విశేషముకలదు. కృతిపతి, కోథానాయ 
కుల య ఫేదకత్యమువలన అశ్వాసాద్యంతముల యందలి పద్యములు 
(ప త్యెకించి _వాయంబడి నట్లుండవు, (పతి ఆశళ్యానమునకును మొదలు 

తుదలందు కోథానాయకుడై న పరమశివుని (పన్రావనము వచ్చును. 
కథానాయ కుండే కృతిపతి. కథానాయకుని ' వర్మించునెసమున కృతి 
పతిని వర్షించి ఆశ్వాస సంధి పద్యముల నేక విభ క్షికముల గావించి ఒక 

విలక్షణమైన పద్ధతిని యనునరించెను. పంపాది కన్నడ కవులీ విషయ 
మున సీతనికి మార్లదర్శక్నులై యుండవచ్చును, లేదా మతకలహము 
ఒందు నళించిన పూ ర్వాం(ధ సాహిత్యమున నిది సామాన్యము 

కావచ్చును 

ఏది యెటులున్న ను నన్నయ తన _(గంథమునందు అఆళ్వానా 

ద్యంతముల కృతి పతిని పొగడి యున్నందున అవతారికను కూడ 
(నాసియె యుండనగును. కాని మన ముందున్న యవతారిక్ర మూత 
మతయ (వాసినది'కాదు. అట్టనుటకు మరికొన్ని యాధారములను 
పరిశీలింతము,. 

ఆ శ్వాసాద్యంతేముబం దెక్క_డను నన్నయ 'రాజురాజనశేర్వ దుని 

రాజమహేం[దవర పాలకునిగ పేర్కొనలేదు. ఆదిపర్వ (పథమా 
శాంసాంతమందు “నిరవద్య న లేశ్వరి అనియు, ఆదిపర్వ పంచమా 
శ్వాసాంతమందు “నిరవద్యయువతీ మదని అనియు, ఆదిపర్యాంతే 
మందు 'నిరవద్య రవి పి అనియు రాజరాజ నశేందుడు వర్ణింపం 



46 నన్నయ భార సి 

బడెను, రదిపర్య ద్యితీయాశ్వాసాంతమందు మా(తము “రాజ 

మహెం[ద కవీరద సమాజ సురమ్మోజ అని కలదు. కాని రాజరాజ 

నశేందుని “రాజము హేం[ది యని సంబోధించుటక'లదు, అట్టి సంబో 

ధనము ఆదిపర్య న _ప్రమాశ్వానాంతమునందా కాననగును, కావున 

పె నర్ల నమును “రాజము హం(ద! కఏీంద సమాజ సుర యాజి అని 

చదువనగును. అప్పుడు ఆశ్యాసాద్యంతము లం దెచ్చటను రాజరాజ 

నశేందు)గు రాజము హెంద)వర పాలకుడుగా చెరొ_నబడనటు లే, 

అనగా నన్నయ తేన అంధ మహాభారతమును రచించు సమయము 
నక రాజరాజనశేందుిడు రాజమహేంద)ి వరమును చేరియుండడు. 
బహుశః అప్పటికి "వేంగీ రాజధాని బెజవాడనుండి నిరవద్య పురము 

(నిడదవేలు)నకు మారియుండును. నాటి చరి తమంతయు నేటి చరిత్ర 
కారుల యూహానిర్మిత మే, గావున రాజరాజన నేందు)డు తన రాజ 

ఛానిని రాజమ హంద/వరమునకు మాతమ్చుటకు ముందు కొన్ని సంవ 

తరములు నిరవద్యపురమునుండి యుండుననుకొన వచ్చును. 

అతడు 'రాజమ హంద)ినరమును నిర్మించెనని కదా చరిత్ర) 
కారుల అంచనా! కొని అది పూరిగా అబద్ధమని కొందరు పరిశీలకుల 

యభిప్రాయము. (శ్రీ సారంగు. లన్నీ నరసింహారావు గారు తేమ 
“నన్నయి అను (గంధమందు నన్నయ తుకువాడనియు, నాటి 

చాళుక్య రాజధానీ నగరము నిరవద్యవురమనియు _ధృవీకరించిరి 
నిరవద్యపుర విషయమున వారిచ్చిన వివరణమును పరిశీలింపుడు 

= “రాజనశేం దుని రాజధాని యిప్పుడు నిడదవోలు అనియున్న 
నిరవద్యపురము. _ అశని స్థిరనివాసము అక్క-డనే. _ అతనికేగాదు, 
పూర్వ చాళ్లుక్యులలో మొదటి చాళ్గుక్యభీముని నుండి వచ్చిన వార 
లందరును నిరవద్యపురముననే యుండుచున్న ట్లు నాళ సననిదర్శ నము 

లున్నవి, కాని వారికి అధికారిక రాజధాని వేంగియ్ ! అక్కడనే, 
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చితరథ స్వామి నన్నిధినే పూర్ణసాంప్రదాయానుసారము బారి 
పట్టాపేకములు జరుగు చుండెను. దవీ.ణ బేశపువానై. న కులోత్తుంగుని 
కుమారులు తము రాజధానిని జననాథపురమునకు మారు వరకు 
వేంగియే వారి రాజధాని. ' నివానము నిరవద్య వురము, జననాథపుర 
మును నిరవద్యవురము దగ్గరనే యున్నది,” 

అందువలన రాజవముహే హేందివరమును నిరి శ్రంచిన "జెవరో ఖచ్చిత 
ముగ చెప్పుటకు పీలుతేదు, ఇంతవరకు సరియెన నిర్ణ యము జరుగ 

లేదు. కీర రి శేషులు కానీభట్ల (వా య్యగారు తమ “నన్నయ భట్లా 

రక చరిత)ీముినందు తొలి లి యోూ(ఢ చేశాధీశుండగు గాతమాదేవుండు 
గోదావరీ తీరమందుగల 'భామినంతను నాడ్రమించెననియు అతని 
వుతుండగు మహేందిటేవ్రండు. రాజమ హేం్యదవరమును కట్టించె 
ననియు యీ బేశమున ( పతీతికలదు” అసి (నాసియుండెను. అదియే 
నిజమైన-చో రాజరాజన కేం దునకు ఏడెనిమిది వందల సంవత్సరములకు 
సూర్య మే రాజము హేం(దవరము నిర్మింపంబడి యుండ వలయును, అంతే 
గాక కనింగ్ హోమ్గారు తమ భారత భాగోల్దిక “రాయందుదహారిం 
చిన “దంతపురము” రాజముహే పాదవరమేయని (థ్రీ) యాతగిరి రామ 
నరసింహారావుగారి యభ్మిపాయము మూడవ గోదావరి వంతెనకు 
దగ్ధరలో గోదావరీ తీరమున కనిపించు పెద్ద దిబ్బను (తవ్విన యీ 
విషయము బయటపడునని వారి నమ్మకము. అది బుద్దుని దంత 
ములను భ్యదపరచిన బాద్గస్థూపమని అనుమానము, 'ఆైవ్య్వకములు 
జరిగి సె యై వివయము శేలీన యొడల రాజమే పాం దవర చరిత 
యింకను ఆరేడు వందల నంవత్సరముల వెనుకకు నడచును, కాబట్టి 
రాజరాజనేం _దునక్తు రాజము "హాం దవరమునకు నెట్టి సంబంధమును 
లేనట్టు స్పష్టమగుచున్నది. 

నిరవద్యపురమును కేంద)ముగ చేసికొని దక్కిన "వేంగీ 
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సామాజ్యమును _పరిపాలించుకొను నాటికి రాజరాజన కేందుుని 

యాస్టానమున సోమేశ్వరుని రాయబారి నారాయణభట్టు (పవేళించి 

యుండెను, అతడు కావించిన సంధిఫలితముగ పూర్వ చాళుక్య, 

పశ్చిమ చాళుక్య, చోళ రాజ్యములమధ్య యుద్ధములు ముగిసి కొంతే 

శాంతి నెలకొన్నది. అట్టి తరుణమున నన్నయ తణుకులో యజ్ఞము 

గావించి వైదికధర్శ (పబోధనా లక్ష్యు లఫీతుడై రాజరాజనశేందుని 

కోకను పురస్కరించుకొని, నారాయణభట్టు అండనుంచుకొని అంధ) 

మహాభారత నిర్మాణమున కుద్యు కుడాయిను. కనుకనే నన్నయ 

రాజరాజనశేం(దుని నిరవద్య పు రాధిశ్యరుడుగా వర్కూ నెను, 

వాస్తవిక మిట్లు-డ నవతారికయందు నన్నయ మహాభారత 

రచనా కాలమునకు 'రాజరాజన కేం దుడు రాజము హం దవరమును 

పాలించుచుండిన యట్లు స ఎప్పముగాక లదు, “మను మార్తుండగు విస్లు 

వర్లనుండు అఖిల జలధి వేలా వలయ వలయిత వసువుతీ వనితా విభూ 

షణంటై న వేంగీదేశంబునకు నాయక రత్న ంబునుంబోని రాజనుహే హీంది 

ఫురంబున9దు నహీ పాంద మహిమతో బర మానందంబున నవరత 

నుహామహీ'రాజ్య సుఖంబు అనుభవించుచుండెనని యవతారిక 
యందున్న విషయము. ఆళ్వాసాద్యంతేముల పద్యముల బట్టి మన 

మూహీంచిన దానికివి పూర్తి వ్యతిశేకము. ఇందేదియో ఒకటి 

నన్నయ కృతము కానీదై యుండవలయును. అటుకానిది ఆశాంనత 

యము కు కదా | | ఎ / 

దీనిని బట్టి అవతారిక నన్నయ కాలమునగాక ఆ తరువాత 

ఎప్పుడో (నాయబడి యుండవలయును. 

“నానా రుచి రార్థ సూక్తి నిధి నన్నయభట్టు. ల అసి తన్ను 

దాను పొగడుకోనిన నన్నయ తన వంశమును గురించి (పస్తావింపక 
పోనుటయు అతడా యవతారికను (వాయ లేదనియే తెలియ జేప్వా 

చున్నది, అంతియే గాక 
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“ఆదరణీయ సార వివిధార్గ గి స్ఫురణంబు గల్లియ 

స్రాదశ పర్వనిర్వ్యహణ సంభృతమై సెనుపొందియుండ నం 

దాదిం దొడంగి మూండు కతు లాం(ధ కవిత్వ విశారదుండు ధి 

ద్యాదయితుం డొనర్చె మహీతాత్నుండు నన్నయభట్టు 

దశతతన్* 

అను తిక్కన సోమయాజి రచనమును బట్టి నన్నయ మూడు 

పర్వములను పు పూర్తి చేసియు యుండును, సదియూ అటుల చెప్పినాడని 

తీసివేయుట యొక సోమయాజి సత ్ పశీలతేను, అవధభానమును శంకించి 

ని కాగలదు. అతని కాలమునకు పూర్తిగ లభించిన నన్న యకృత 

పర్య(తేయ (గంథము ముందు వెనుకలు కారణాంతరమున తదనంతర 

కాలమున కొంత శిధిలముులె యుండవచ్చును. నెనుక భాగమును 

యుక్తా (పెగ్గడ పూరించిన విషయ మెల్ల రకును విదితమే. అందుల 

కాధారములు స్పష్టములు. కాని ముందుఫాగవుగు అవతారికా 

భాగము విషయము అస్పష్టము, 

నన్నయ భారత భాగ మాట్లు నిధిలవుగుటకు గల కారణములు 

కొంత చర్చింపవలసి యున్నది. "వెనుక భాగము శిధిలవుగుటకు కీటక 

ములు కారణమని కొందరు విమర్శకుల యభిప్రాయము. అట్లు కాద 

నను కాని యజ్రన పద్యమందలి ధ్వనిని యాథారముగ చేసికాని 

యూహీంచిన మమ కారణమున కంక మిన్నమయెన కారణమింకొోొక టి 

కలవు. నన్నయ (గంధ రచన మాగివోవుటకును, 1 వాసినది శిథిల 

మగుటకును గల ముఖ్య కారణ మానాటి మతకలహామురలై యుండ. 

వచ్చును. 

గుణ కర్ళలను కాలదన్ని కేవలము పుట్టుకను ఆధారముచేసి 

కొన్న ందువలన నిర్వీర్యమైన వర ర వ్యవస్థ, దానిమై నిర్మింపబడిన 

వె దిక సం పదాయములు ప)జాదరణమును గోల్యోవు సమయమున ' 
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బౌద్ద మావిర్భవించినది. కాలగమనమున తిరిగి యం౦చేర్చడిన కలహ 

ముల కారణమున జైనము విజృంభించినది. దతేు.ణ భారతమున కది 

పరాయిదివలె కన్చించుట వలన యిచ్చటి వైదిక సం[పదాయములకు 

వ్యతిరేకముగ శా కృీయము, ఏీర శ్రైవములలో తిరుగుబాటు ధోరణులు 

తలయుత్తినవి ఆ [ధేశవెప్వ్పుడు పె మతముల సంఘర్షి ఇములకు రంగ 

భూమిమొనది, అట్టి సమయమున వైదిక మాన్తాను యాయ్సులే న 

చాళుక్య _పభునుల మిగిలిన మతములను అణచబూానిరి, "వెడిక సంప 

జాయ ప్రచారమున్నక్తె ఉత్తమ సాహిత్యమును సృష్టింపవలసినదిగ 

తమ యాస్థాన కవులగు నన్నయాదులను (పోత్సహించిరి, పజలను 

తమకు వ్యతిశేకముగ తేయారుచేయుచున్న యితిర మతేముల _పచా 

రకులను, వారి సాహీతే రామును నాశనము చేయించిరి. ఆనాటి పరిస్థితుల 

కటువంటి తీ(వచర్యలు తప్పనిసరికానోవు. నూతన రాజ్య నిర్మాణ 

ములందును ఉన్న వాటి నిరూ నము నందును మతాధిపతులు (పథాన 

భూమికలను నిర్వహించిన రోజులవి, 

చాళుక్య ప్రభువుల పనుపున నన్నయ గావించిన పరమత 

దమన కాండలో అధికముగ నష్టపోయిన మతము జైనము, అప్పటికీ 

పఏర్నక్తెవులనుండి తీవ పితిఘటనము నెదుక్కొనుచున్న జైనము 

నన్నయాదులచేత పూర్తిగ దెబ్బతిన్నది. నామాన్వుల ఫొటుకు వారు 

నిర్మించిన కేలుగు సాహిత్యము తుడిచిపెట్టుకు పోయినది. నై దికాణా 

రములను హేతువాద దృష్థితో విమర్శించిన ఏీరశే వాదులకు సహీ 
తము దాదాపు యిట్టి గతియే పట్టినది. అవి మొదట హేతువాద 

దృష్టితో బయలు చేరినప్పటికి రానురాను వానియందు మూర్ధత్వము 
బలసినందున పృజలుకూడ ఆ మతములను "ద్వేమించిరి, అందువలన 

నన్నయాదుల _పయత్నములు కొంతవరకు ఫలించినవి. ఇది యంతేయు 

చరిత) చికటి పుటణాను తడవిన మనకు లభించు అస్పష్ట సమాచారము. 
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నన్నయ రచనమున కనిపించు (బావా ణోతం క్షయే వై విషయము 
లను మనము నమ్మావలసి వచ్చుటకు గల పెద్ద యాధారము, 

ఈ చాన ణోత్క_ర్భ విషయమై రేగిన దుమారమునకు 
(రీయుతులు ఏందీగంటి హనుమచ్చ్వాక్రిగాకు సమాధాన మిచ్చు 
“భూనుతకీ ర రి! చాహ్మణుడు న పుట్టిన తోడనే పుట్టు నుత్తే తవు జ్ఞునము” 

అను అమూలకమెన నన్నయ "చావా హ్న్ణ పిశంసకు అనుశాసనిక 
పర్వము నుండి ఆధారమువూవి సమర్థి రీ చిం. మారు మూ=లనుండి 

తనయుగోశమున క్రనువగు విషయముల నేరుకొనిన నన్నయ అడే 
యను శాననిక పర్యమునుండి (బాహ్మణుని నిజత _త్తషమును వివరించు, 

“స్వభావః కర్శచ శుభం, యత భూ. చీప్ తిష్టతి | 
విశిష్టన్స ద్విజాత్ వ్ర విక్లేయ బ్రితిమే మతిః | 

నమో నిర్షాఒవి సంస్కారో న్నశుతం నచన_న్లతిః | 
కారణాని ద్వి జ _త్వేన్య వృ_త్తమేవతు కారణమ్ ॥ 
సరోజ యం (బావ్నాణో లోకే వృ శన తు విధీయతే ! 
వృ త్ర స్థ్తస్తు కూ దో౭_పీ _బాహ్మణతగం నియచ్చతి ॥ 

_బహ్మః ్ స్యభానః సుశోణి నమః? సరత మే ముఖి? | 

నిర్షుణం నిర్మలం (బహ యత తిష్టవ్రి సద్విజః |] 

మున్నగు వివరణములను మెందులకు స్సృృశింపనట్లు 2 

నన్నయ జన్మను ఆభారముగ చేసికొనిన వర్ష ్ఫ వ్యవస్థన సను సమ 
రిం చుచు (వా నిన "కావ్యములు అందుకు న్యతి శేకించ యితేర మతము” 
వారికి బాధాకరములె నవి, అంతియగాక వారిపైననుు వారి వారి 
సాహిత్యము. మైనను నన్నయ గావించిన చెర్టన్య కాండ నహింపలేని 
దైనది, అప్పటి జె నులయు వీరశెవులయు (పతాపములందలెరిగి 
నవియ కదా! శాసాను_గవా సమర్దులగు కొందరి చేతిలో నన్నయ 
భట్టు కాయువు 'ెల్లియుండుననినను ఆశ ఎర్యపడ నవనరము లేదు. 
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అంతియేకాదు. వారు జరిపిన (పకి క్రియలో నన్నయాదులు నిర్మించిన 
సాహిత్యమంతయు నశించి యుండును, రాజరత్షణ ముండుట వలన, 

అంథ మహాభారత భాగమైనను ఒక (పతి మిగిలినది. అదియైనను 

మై. ఘర్షణముల ఫలికముగ భ(దముగ నుండుటకు ఏలు'లేదు. శతు 

వులచేత గావచ్చును, శతుంవ్రలనుండి రహీంచు పీయత్న ములందు 

అత్రి భ(దముగ దాచుట వలన కొన్ని సంవత్సరముల తరబడి కదప 

కుండ యుంచినందున పురుగుల పృభావము కావచ్చును - మొత్తేము 

వంద ఆద్యంతములు దెబ్బతిన్న వి, రాజాదరణము బ్యావ్నాణ పక్ష, 

మందుండుట వలన జీర్ల వె దిక ధర్మర య్. దీవ్తులగు _బాహ్మణులు 

తేమ సాహిత్యము కొంత శిధిలమైనను పునర్నిరి శ్రంచుకొన గలిగిరి, 

నష్ట సాహిత్యులగు యితర మతములవారు కొందజు కాలగవునమున 

తెరమరుగైరి. కొలదిమంది పజలమధ [ కొంతకాలము జీవించియున్న 

ప్పటికి చరిత) వారిని గమనింపలేదు. _కమకమాఛివృద్ధి నందిన 

బ్రాహ్మణ పత్నపాత ఫలితముగ జీర్ణమైన నన్నయ కృత మహాభారత 

భాగము పునరుగ్గరింపబిడినది, _(బాహ్మాణేతరుల (గంథములణగ 

(దొక గ్రాబడినవి, నన్నయ అదిక వియనాడు. 

చరిత్ళమున కండినంతవరకు నన్నయకు ముందున్న కవి 

నన్నా చోడుడు. కాగా అతడు, ఆతని గ్రంథము కుమారసంభవము 

మొన్న మొన్నటి వరకును వెలుగు చమాడలేక పోయినది అందుకు. 

కారణము అతడు _బాహ్మశళేతరుడణుటయె. మల్లి యెేచన _బాహ్మ 

ణావ తారమ_కెనందున కొంతవజుకు నిలబడ గలిగినాడు. కుమ్మరి 

"మొల్ల: వావుకూర వెంకటకవి మున్నగు _బాహ్మణేతరు లెంతేటి 

గడ్డు పరిస్థితుల నదుర్కొ..నిరో మనకు తెలిసిన విషయమే, 

(క్రీశ్రీకి ముందున్న దంతయు అంధకారమేనని ఒక మహని 
యుడు నుడివినట్లు నన్నయకు పూర్యమసలు తెలుగున సాహిత్యమే 



ఆఅం[ధవమహాభారతము - అవతరణ లి 

"లేదని వాకు'చ్యు పిబుద్ధులు కలరు. "కాసి విజ్ఞలట్లు భావింపరు. 

(సముఖ భాపాశా స్రృజ్ఞ లు చరిత)కారులునై న ఎన్. క ఛటర్జీ గారు 

యా విషయముసు (పన్తావించుచూ సింధులోయ నాగరికతకు 

సరిసమానమైన తుంగభద)లోయ నాగరికతను కలిగిన లెలుగుజాతి 

నిన్న మొన్నటి నన్నయ తెలుగున ేవభాపును మేళవించి కవిత్వము 

చెప్పు వజకును తన స్వంత సాహిత్యముమ నిర్మించుకొన లేదనుట 

పహోస్యాసృదమనిరి, తెలుగు సాహాత్య చరిత్రమును రచించిన జి, ని. 

సీతాపతిగారు సహితము "కజెలుగు దేశమున నన్నయకు ముందు జైనులు 

కొన్ని (గంధములు రచించిరనియును, వారితోపాటు వారి గంధములు 
నాశనము చేయబడిన వనియును, వాటి నహాయనంపత్తులు లేనిదే 

నన్నయ ఒక్కసారిగ అంతటిమహోకవి కాగలి7డివాడు కాదనియును 

నాసియుండిరి, బక్టన తన నృసింహవురాణమున నన్నయకుముందున్న 

సాహిత్యమును సూచన ప్తాయముగ "తెలియ చేసెను. నన్నెచోడుడు 

తనకు ముందుగల సాహిత్యమును మిక్కి-లి దక్షతతో విమర్శించి 

యుండెను 

శాబట్టి స రోను అదిక విని చేయుట, (బావ్నాణాధిక్యమును 

కాపాడుట్క జీర్ణభాగమును పూరించుట యను సీమాడు ముఖ్య 

(పయోజనముల నాశించియు భారతావతారిక మార్చబడినదని నా 

యభఖిపోయము, 

ఇంతటి వివాదాస్పదమైన ఆం[ధ మహో భారతావతారికను 

మార్చి లేక కల్పించి (వాసిన వానెవరై యుందురనునది కూడ 

రిలీలింప వలసిన విషయమే, తదచనయకా వర్షించుకెరిగినవాడం 
కనుక యొజన మొదటిముద్దాయి. అవతారికయందు కాన్పించు 

నన్నయ శెలి యా యనుమవూనమునకు బలము నిచ్చుచున్నదిం కాని 

పూరణమునకు వెనుక నున్న యెక్రా_పెగ్గడను గుజించిన వర్ణనము 



స్ట్ నన్నయ భారతి 

కూడా పిధమపురుషయంచే కలదు. ఇది యొక విధముగ ప్రై విషయ 

మును బలపరచుచున్నది. నా యుళ్హేశమున పూరించినకవి తనను 

గుజించి చెప్పుకొనుటకు యిష్టపడక మిన్నకుండ (వాయసవాడొ, లేక 

యీ విషయ మెజింగిన తెరువాలివారో యొజ్ఞనను వర్షించి తద్విషయ 

మును చెప్పియుండవచ్చును. అతడే అవతారిక విషయమున కూడ 

కొంత పరి(క్రమించి యుండనగును, కాని, అవతారికయందు విష్ణు 

పర మేశ్వరులమ వర్టి ంచవలసినయెడల యుపయోగింపంబడిన హరిహరి 

శబ్దము తిక్క-నను జ్ఞప్తికి తెచ్చుచున్నది. వదియేమైనను యీ విష 

యము యిదమిళ్థమని తేల్చ వీలుగానిది. అందుకు (సల్వేక పరికోధన 

మవసరము, 

ఇక పోగా యెంతటి మహోకవియైననుు అందులో అతడాదిక ఏ 

మైనచో తన నూతన (ప్రయోగము విషయమున తీవ _పతిజ్ఞలు 
వేయడు. అది వాచాలతగమ/సను. కాలిదానంతటివాడు విస్ఞ్వాలగు 

పాఠకులు మెచ్చునంతవరకు తన (ప్రయోగము సాధువని భావింపనను 

అభీ పాయమును వెలిబుచ్చియున్నాడు, అట్టయెడ ఆంధ మహాభార 

"తావతారికను నన్నయ సగయముగ _వాసియుంజెనని నమ్మవచ్చునా? ఏ a 
అట్లు నమ్మినచో నందలి నన్నయను గుజించిన  విశేవణములు 
రాజరాజనలేం దున కపయోగింపబడిన విశేషణము=తో కలిసిపోవునే! 

కృతిభర్శ యెడల యవతారిక యందుపయోగింప ఒడిన ఏిశేహ 

ణము అంతవరకు సమర్గసీయములోే రాజరాజ నశేందు?ని చరితము 

జూడ తెలియుచున్నది. అఖిల జలధి "వేలా వలయ వలయిత వసువుతీ 

వనితా విభూషణంటబా వేంగీచేశము ! నిజభుజ వికమ విరాజితారాతి 

రాజనివహుండా రాజరాజ నేం (దుడు 1 నానా రుచి ఠార్థ సూక్తి 

2 (1 ళీ ద నిధి యనునదియు నిట్టి దేనా ] నిత్య సత్య వచను డిట్టి యుద్దములను 

వర్ణింప గలడా ? 



ఆం ధనుహాభారతము _ అవతరణ రఫ్ 

కాబట్టి మంగళ శ్లోకము, మరికొన్ని నన్నయభట్టు యభి [పా 

యములు వ్యకృములగు కొన్ని పద్యములు మినహాయించి మిగిలిన 

యవ'కారిక యంత యును నన్నయకు తరువాయి (వాయసగాం(డిొ,'లేక 

మరెవరో (వాసి యుండవలయును, ఇంకను యీ విషయమై విజ్ఞాలగు 

విమర్శకులు నన్నయ మోద తమకున్న భక్తిని కొంత (పక్కకు నెట్టి 

ఇారి (తక, హేతువాద దృష్టులతో పరామర్శింతురుగాక ! 

చూచిన (గంథములు అనో 

1, వ్యాస భారతము నన్నయ పరిప్కూ_రము - డా, జొన్న లగడ్ల 

మృత్యుంజయరావు 

ఏ. నన్నయ _ శ్రీ సారంగు లశీనరసింహారావు 

కి నన్నయ భట్టారక చరితము - (9) కాశీభట్ల (బహ్మాయ్య 
4, నన్న చోడుని కుమారసంభవము (పాచీన కావ్యము - 

డా, కొర వాటి (క్రీ రాముమూ రి 
౧ ఆయిలీ 

5, హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ - (శ్రీ జి, వి. సీతాపతి 

6. ద్వితీయ తెలుగు మహాసభల (పత్యేక సంచిక, 



ఆం' ధవాజ్యయ వికాస తత్త్వము - 
ల బావది 

ఆం ధభారత కాన్యాత్ప తి 
(ఓ) కందుకూరి ఈశ రదళ్తు 

ఏ మానవుండ్రైనను దన స్వీయ చరితను (వాయబూనుకొని 

నవోం దన క స్టసుఖముల, కలిమిలేములు గుణావగుణముల నెట్టు 

పూస (గుచ్చినట్లు వక్కాణించున్ ౪ యారీతినే సారస్వలేమును 

ఆయాయుగముల రాజకీయ పరిస్థితుల, మతావలంబనముల, సాంఘీకా 

బారముల, మానవ మనో వృత్తుల నన్నింటిని బరిస్ఫుటము గావించును. 

ఆ యా కాలముల సారస స్యతము ఆయా కాలముల సయ చరిత )మని 

మూ మనవి. 

క్ష జాతి వాజ్మయ స్యరూప పరిణామ త _త్హనిరాపమున 

కాచేకటల "రాజకీయమత సాంఘి కార్థిక పరిస్థితులను సాగరికాభివృద్ధిని, 

వవ్ రా సమయము లను జాగా పరీలింపవలెను. అట్టి | స్టితిగతు 

ప్ప డొకరీతిగా నుండశేరవు. 

కృతికి విచ్చదములేదు 

'సా(మాజ్యములు సమసిపోవచ్చును. మత సిర్మూ లనము సం 

న్క-_ర్పలు గావింపవచ్చును, సాంఘీక నిప్ప నములు సంభవింపవచ్చును. 

కాది కది 'లేఖనికడ్డులే బదు, కనియుం గృతియుం గల్వాంతేము వణకు 

నివసించూవారె, ఈ విషయమై పీన ఏరభ్య దకవి జైమినీ భారతము 

(పథమాశ్యాసములో వమనోహరముగా నిట్టభివర్షించెను. 

ఈ. “ఆదట నప్త సంతతులయందును నొకొ్కొ_క కాలమందు వి 

చ్చేదము గల్లు నాణిటికింజెస్స విపర్భ్వయ మేయుగ౦బున 

నైదు కపిత్వసంతతికి నిక్కము తత్క_వితా ఏలానముల్ 

జాదులు నిష్టదై వము ప్రసాదము నౌ వారికీ ర్తృనంబునన్” 
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ఇంకోక విశేషము : ఒక మానవుని రూపళీలములు తన జాతి 
కుువముతముఐ ననునరిం చియు, విద్యను జట్టియునుగాక, అన్యజాతి మత 

కుల సంపర్క_ము” వల్లను, మనము నిర్ల యింపవలసియున్న ది. 

అ ఫ్రై "దేశము యొక్క సారస్వతము ఆ చేశ చరిత) ననున 

రించియె గాక, విషయానంతర దేశ సంపర్క_మువేం గల్తిన మంచి చెడ్డల 

నాశ్రయించి యుండును, 

పె కారణముల నాదర్శముగ నుంచుకొని (పథమకావ్యమైన 

భారతోత్ప త్తికి. గారణములైన పరిస్థితులను సమ గముగా బరిశీలిం 
తము. ఆ కాలము నాటి రాజకీయ మత సాంఘిక పరిస్థితు లేమి 

కృతికర్త నన్నయ, కృతిభర్త చాళుక్వ భూపాలుండై న రాజ 
“రాజు, ఆంధ రాజ్యలమ్మ్ పూర్వ చాళుక్య 'రాజేం[దుల భుజముల 

నాశయించి యుండెను. (డీ శ, 9/58 సంవత్సర సాంతేముల రెండవ 

అవు రాజ విజయాదిత్యుని త్రో సిరాజని, బాదప మహారాజు వేంగీ 

రాజ్యము నాకమించుకొని, యిరువది రెండేండ్లు పరిపాలించెను. 

అమ్మారాజ సోదరుడై న దానార్ల వుండం బాదవుని కడనుండి వేంగీ 
రాజ్యము గై_వసము జేసికొనం బయత్నించెను. గాని విఫల మనో 

రథుండయ్యిను. చొనార్ల వున కిరువ్రురు నందనులు. అందు పీథముయడు 
మొదటి శక్తివర్శ, రెండనవాండు విమలాదిత్యుండు. శ క్రి నర శ్ర పశ్చిమ 
చాళుక్య నృపాలుండైన కే లపదేనుని కుమారుడగు సత్వా(శేయుని 

సహాయముతో నిజదేశముమై (క్రీ.శ. 999 నంవత్సర పా)ంతముల దండు 
వెడలి, బాదస్రుని సంహారించి స్వ రాజ్యమును దన భుజబలదర్భముచే 

సంవాదించుకొనెను. కాని శి వర్శ(కు కష్ట పరంపరకోర్చి 
నసంపాదించుకొనిన పై తృక ఠాజ్యమును నిలువ బెట్టుకొనుటకుC 

దలపా/ణము తోశకు వచ్చెను. సామంత నాయకులు రాజ 

(దోహుై చెల కేలసటచే శ క్షైవర్శ తన దండనాయకుండై న దాడి 



ఫ్రి నన్నయ భారతి 

భీముసి సహాయముతో విస్తవశారుల నణయచివై చి చేశ మరాజకము 

గాకుండంగ నిలిపెను. శక్తివర్శ వుత్రహీనుండై (క. శ. 1011 సంవ 

త్పర పాంతముల నర్దిస్థుడు కాయగా నతని సోదరుడైన విమలాది 

తుడు రాజ్యారూఢుడయ్యెను. 

ఈ సమలాదిత్యుండె భారత కృతిపతియైన రాజరాజు తేండ్సి. 

ఇతడు తన మంతి శిఖామణిమైన వజ పెగ్గడ సహాయముతో 
రాజ్యమునందు శాంతి నెలకొల్సి "దేశమును బదునొకం ేండ్లు పరివా 

లించెను. ఇత'డు ముమ్మడి భీమ బిరుదాంకుండు. మొదట ైవవుతా 

వలంబకుందు, తర్వాత చే నముతమును సక రించెను. ఈతని భార్య 

చదావెకాంబ డై_నమతేస్గురాలు, ఆ కాళమున విశాఖపట్టణములోని 

రామళీర్థము. చైనమత నిలయము. ఇచట విమలాదిత్యుని జైన 
గురువైన జేలోక్య యోగీ సిద్దాంత బేవుం _ డధివసించుచుండెను. 

అఆ జిన మఠమునకు మహారాజు యాతిగావించి, ఆ మఠమునకు 

భూరి దానము జేసెను, విమలాదిత్యుండు రాజరాజచోడుని కుమా_ె 

మైన కుందమాంబను బెండ్లాడెను, విమలాదిత్యుయ (క్రీ, శ, 1022 
సంవత్సరమున గీ రిశేషుం డయ్యును. 

తండి మరణానంతరము రాజరాజు సింహాసనస్ట్రం డయ్యెను. 

ఇతండు విమలాదిత్యునకు కుందమాంబ యందు జనించిన సుతుడు. 

విమలాదిత్యుని రాజ్యారంభమున కే పూర్వవాళ్యుల కష్టములు గట్ట 

ను. చోళులతో సంబంధ 'బోంధవ్యములు గలసెను. రాజ్యము 

నందు శౌంతి నెలకొల్సః బడుటచే (పజల సౌఖ్యమును గాంచుచుండిరి, 
రాజరాజు తన మేనమామయాస రాజేం[దచోడుని కుమా _రెయగు 

అమ్మంగ చెవిని పివాహమాడెను. చోళ చాళుక్య 'చాంధవ్యము వలన 

పూర్ణ చాళుక్య రాజ్యమునకు దవీ,ణణదిశ నుండి యే మాఠము 
నొ్తిడి లేక పోవుటయెగాక వశమై, తి పూర ణాళ్లుక్య రాజ్య 
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(పకాంతికి కారణభూత  మగుచుండెను. ఆ కాలముననే తూర్పు 

గాంగవంశేజు(డగు వ జహస్తుండు పూర్వ చాళుక్య రాజ్యమున కు త్తర 

"మున నున్న క లింగరాజ్వమును బహు నమధ్ధండ్రై వాలించు-చుంటడెను, 

(బాహ్మణ మతోద్దారణము 

"రాజరాజు పూర్య చాళుక్య నృపకిఖామణి. ఈ పూర్వ వాళు 

కుల మతమేది* ఆ కాలమున నాం ధచేశమునం (బబలియుండిన 

మతేమేది ? ఆం(ధ దేశము చైన బౌద్దముల కాలవాలమై, బొద్దమతా 

లయముఐతోను, జైన ముఠములతోను నిండి యుండెను, ఆంధ్రదేశ 
మున అమరావతి, విజయవాటిక, రామత్యీము, ఈ మతములకు కేంద 
స్థానములు. పూర చాళుక్య నృవాలురు వైన మతావలంబ్యులె, 

డోన గురువుల నాదరించి, జైన మతములకు దానముల గావించి జై న 

మతోద్ధారక్కుల రి. ఏమలాదిత్యుని జై. జె నవుతాభిమాన మిదివణ క తెలిపి 

యుంటిమి, పూర్వ చాళుక్య 'రాజ్యారంభమున బొద్ద వైన మత 

(వాబల్యముచే నార్యమతము వీణించి, వ దకమతము ఆధ. 

భూవముండలమున నంతేకించిపోవు ను స్థితికి వచ్చాను. అట్టితతే కుమారిలభ్లట్లు 

వై నమత విజృంభణము నణచి వేసి వై దికమతోోద్ధరణమును గావించెను, 
రాజరాజు "కాలము నాంటికి 'జెలుంగ దేశమున _వైదికవముతము వ్యాస్తీ 

చెందెను. చాళుక్యులు "మొదటి నుండియు _బావ్మాణ భక్తు కులుగ 

నుండిరి, ఏరి శాసనములలో పరము మీ కాశ రుల మనియు, పరమ 
భట్లారకుల మనియు, (బ్రహ్మృణు్యుల మనియు వీరు చెప్పుకొనిరి. ఈ 

పరమ (బహ్ముణ్య విరుదము పూర్యచాళుక ఫ్ నృపొాలురగు విన్లువర్ధన 

విజయాదిత్య నకి వర్న వీమలాదిత్య "రాజ రాజులకు. గలదు. 

- రాజరాజు (బాహ్మణ మతాభిమానము — 

నన్నయభట్టు రాజరాజునుగూర్చి మొనర్చిన సంబోధనబిరుదా 
వళిలో సీ రాజన్యుని _బాహ్మణ మతాభిమానము నెజుంగనగును, 
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క విమలాదిత్య తనూ జూడు 

౮, 

విమల విచారుంం గుమూర విద్యాధరుండు 
_త్తీమ భాళుక్ష్యుయ వివిధా 
గమ విహిత (శముండు తుప్రానక రుం డురుకాంతినా 

ఇళ $ ss ఇ ) ఉ ఈ ఇ ౨ ₹ 

బలిమిసీయని భూమివలయ పతుల 

నుక్క.డం గించుచు దిక్కుల దనయాజ 

వెలిగించుచు వి(పకులము నెల్ల 

(బోచుచు శరణన్న : గాచుచు ఛీతుల 

నగ జన్ను లకు నను(గహమున 

జారు తరా[గహోరము లిచ్చుచు 

చేవభోగముల మహో విభూతిం 

దనరుంచేయు చిట్లు మను మార్షుండగు విన్లు 
వర్ణనుండు వంశ వర్థనుంగు, 

a 

నన్నయ భారతి 

మ. “ఇవియేనున్ సతతంబు నాయెడం గరం బీష్టంబులై యుండు. "బా 

యను భూడేవ కులాభితర్చణ మహీయః (పీతియున్ భారత 

(శవణాన క్రియుం భార తీపతి పదాబ్దు ధ్యాన పూజా మహో 

త్సవమున్ సంతత దానకీలతేయు శశ్వ'తాధు సాంగత్యమున్” 
క 

క, 

ఆది మ్ష్యతచర్శిత ధ 

రాజేవాళీః పరంపరా వర్ణిత ని 

తో్యదయ సత్రోదిత ఖమ 
లాదిత్య తనూజ విక్ర్ళమాదిత నిభా |! 
(శ్రీనాథమూ రి విబుధ ని 
ఛాొన మహాదాన తర్చిత ద్యిజవర వేం 

గీ నాథ పార్థ నిభ యభి 
మాన మహాోర్గవ, మ హంది మహీమాతి వయా | 
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వర్షా శ మోద్దరణము. 
వో ధి 

అట్ట (బవ్మాణ (వియుండును, (బాహా ఏ మెతాభి మానియు, 

వర్ణా_గశమోద్దారణ తత్చరుండొటకు "లేశమైనను సంచేహము లేదు 

గదా అందువల్ల నే రాజరాజిట్లభి వర్షింపయ డెను, 

ఆ ఈ(శిత పోషణంబున ననంత విలానమునన్' మనీవీ వి 
ద్యా(శమ తత్వ వత్వమున దానగుణాభిరతిన్ నముస్త వ 

రగశేమ ధర్మరత్నుణ మహాోమహివమన్ మహినొప్పు సర్యలో 

కా శయుండాది 'రాజనిభుం డత్యక లంక చరిత సంపదన్. 

భారత కావ్యోత్స త్తి (క్రమము 
-వె దిక మతో ద్దరణమును, వర్ణాశ్రమ భర్శపరిరక్షణము కెట్లు 

(పవర్థమానములగును 1 చేనవుత (పవిష్టులగు (ప్రజలకు (పబోధ 

'మెట్లుదయించును 2 అ కాలమున జై నమతాభార్యులు (పాకృత 

భాషలో (పజలకు మతమును బోధించుచుండిరి. అన్యమత మన్యభాప. 

యందు బోధించినచో మతవ్యాప్తీ కొనసాగుకుట్లు ! ఈ మత (పదా 

రము నరికట్టు (పతిఘటించు మార్లము రాజరాజు _గహించెను. 

స్వమతమును న్యభాహయందే బోధింపవ లెను. రాజరాజు అభిమతము 

భార తాం్యధికరణ మూలముననే యగును, వలనన - భారత [పశ స్తీ 
నన్నయభట్టు వర్ణించిన విధమును జూడుడు. 

_“దవ్యాసుందు నిజతపోమపా _క్తంంబునం చేసి (బవ్మ్నాచె చేత ననుజ్ఞా 
తుండై, స్టాదశవురాణంబులను, జతు ర్వేద “వీదాంతాఖి [పాయంబు 

లును, జరోర్యన్థానుబంధ బంధుర కభితిపోనంబులును, జతుర్వర్ల 

మహర్షి! రాజవంశ చరి తంబులును,జతుర గ్షరశమ ధర్నక9మంబులును, 

జతుద్నఖ (పముఖ నిజాల సుర మునిగణ పూజితుండై న (శీకృష్తుని 

మహ _క్ర్యంబును, పాందబాది భారతవిరుల మసోగుణంబులును, దన 

విమలజ్ఞాన మయ ం౦బై న వాద్ద ర్చృణంబునం'బేర్పడ వెలు/గుచుండ, 
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ar ం ధర్మ త_త్త్యజ్ఞులు ధర్మా స్ర్రుంబని 

య ధ్యాత్న విదులు వేదాంతమనియు 

సతి విచక్షణుల్ సీతి శా న్త్రంబని 

కపి వృషభులు మహా కావ్యమనియు 

లాతుణికులు సర్జలత్యు నంగ హమని 

యెతిహోసికు లిత్రిహాోనమనియు 

బరమ పౌ రాణేికుల్ బహుపురాణ సము 

చృయంబని మహా గొనియాడుచుండ 

ఆ, వివిధ వేద తత్త్వ వేది, "వేద వ్యాసుం 

డాది ముసి, పరాశ రాత దజాండు 

విష్ణు సన్ని భుండు విశ్వజనీనమై 

పరయగుచుండందేసె భారతేంబు॥ 

అట్ట భారతాం(ఫీకరణమె రాజరాజు మనో భీష్ట మిాడేర్చెను. 

అదియునుగాక భఫారతశవణాన క్రి విలాసుడు మన రాజరాజు. 

చ, “వివులమతిం బురాణములు వింటి ననేకము లర్థ ధరణ" 

(స్రుముల తేజం గెటింగికి నుదా త్త రనాన్విత కావ్యనాటక 

(క ముముల సిక్క్కుచూ చితి జగతృ్సరిపూజ్యములై న యీాశ (రా 

గ మములయందు నిల్సితిం బ్ర కాశముగా హృదయంబు భ కితోన్” 

వ. అయినను నాకు ననవరతంబును (శ్రీ) మహాభారతము నందలి 

యభిపోయంబు విన నభిలావ ెద్దమై యుండు, 

మ, ఇవియీనున్ సతతంబు నాయెడం గరం బష్టంబులై యుండుం బా 

యన భూదేవ కులాధితర ఎ మహీయః (పితియున్ భారత 

_గ్రేవణాస క్కీియుం బార్వతీ పదాబ్దధ్యానపూజ మహో 
త్పవమున్ సంతత దానకీలతీయు శశ త్పాధు సాంగ త్యమున్ 
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చ. అవుల నువర్ల శృంగ ఖురమై కపిలంబగు గోశతంబు ను 
_త్తమ బహు వేద విపులకు దానమువేసినం దత్సలంబు త 
ధ్వమ సమకూరు భారతకథా (శవణాభిరతిన్ మదీయ చి 
_త్తము ననిశంబు భారత కథా (శవణ (పవణంబు గావునన్, 

వంశక రల మహిమాతిశయము 

'రాజరాజన రేందు /ని తండ్రాయగు నిమలాదిత్యు నకుం బూర్వులు 

"వేంగీ మండలమును బాలించిన (వా క్చాళుక్య (పభువు లెవ్యరును 
దాము నీతాంను వంశీయులమని సెర్కొ_నకున్నను, విమలాదిత్యుని 

నుండి పూర్వ వాళభ్టుక్ష న్ నరపతులు తవు శొసనముల-దు చంద్రవంశ 
జులమని _వాయించుకొనిరి. “మధ్య వై ప్రనునకు నామములు పెద్ద్దూయసు 
నట్లు ఈనూతన నసాంపదాయమును నిలువం బెట్టుకొనం దలచిన వీరికీ 
తద్యంశక _ర్పలును, చం దవంశో దృవులునగు వాండుభూపతుల యుదం 
తము నెటిగించు భారతము గారవ భొజనమయ్యెను. అందుచేం 
గాబోలు. రాజరాజు నన్నయభట్టు ను దైళించి యిట్లుపలి కను, 
చ. హిమకరుందొట్టి పూరు భర కేశ కురుపంభు పాండుభూపతుల్ 

[క్ ముమున వంశకర్తలనలా మహినొవ్పిన యస్న్మదీయ వం 

శమున (బసిద్దులై విమల నధ్గుణ శోభితు.ల న పాండవో 
య 

తముల చరిత నాకు నతతంబు వినంగ నళీష్ట "మెంతేయున్ 

అట్ట భార-తాంధ్ఫక రణము శుభాంశు వంకోద్రత చాళుక్యకుల 
నంజాతు(జై న నరపతికి హర్ష దాయక్రముగదా ! 

ఆకాలమున భారతపురాణ (ప్రశ స్తి 
శ్యశురగ్భహాభిమాన మాదిమూ రులు | తిమా_పులకే యుంజె 

ననగా నొామాన్య్యులగు మానన్చల కుండ నన్న వో నబ్బుర మేల ? 
ఫంకరుడు హీమాలయమున వసించెను, విష్ణుమూర్తి వాలనము[ ద 
మున నిల్లు కట్టుకొనాను. 'చాళ్టుక్యన లేందులు చోళభూపాలురతో 
బాంధన్య మును గల్బుకొన్న తర్వాత చాళుక్యులకు అ_త్తయింటి 
నారనిన గౌరవము మెండయ్యెను. విమాలాదిత్యుండు కుండవాంబను 
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వివాహమాడి తన కుమారు(డును భారత కృతిపతియునై న రాజ 

"రాజునకు మామగారైన రాజరాజు పరిడెను. రాజరాజు తన మేన 

మామమైన "రాజేందచోడుని కుమా న్పెను పరిణయమై, తన కుమారు 
నకు మాతామహు(డై న 'రాజెం[దచోడుని నావుమిడెను, రాజరాజు 
నకు మేనమామల సాంయప్రదాయమబ్బెను, అతని కాలమున చోళ 
మండలమున నుండెడి వేదపాఠశాలలో మహాభారతయొక పఠసీయ 
(గంథముగ నుండెడిదట, అదియులాక చాళు క్యాన్యయు లె మహో 

భారత, గంథమునం దధికాదరణము కలవారై నట్లు చరిత్యవల్ల 
లెలియుచున్నది. తల్లియగు అమ శ్రంగ బేవికి భారతక్రథా (శ్రవణమనిన 
నిష్టమైం యుండనో పు. ఆపై పుట్టనింటివారి 'రాజ్యమున నభిమానింప 
బడిన (గంథరాజమగుటవే _ అరవ సంపర్క_మువల్ల "రాజరాజు 

మాతృభాషను మజుచివోక్ష మాతృ బేశోద్ధార కుండై,అంధ) సారస్వ తా 
భ్యుదయమునకుం గారణభూతుండయ్యెను. మన మెల్ల రము ధన్యులము 
అఎందులకా ? _దావడ సంపర్క_ముచే వెతనొందుచున్న యిప్పటి 
తెలుగువారికి తెలియదా ? 

(పజల మనోఖీష్టము 
సంస్కృత మహాోభారతమును జదివి బోధపణచు కొనటేని 

సామాన్య జనులకు మాతృభావషమైన యాంధము నందా మహో 
కావ్యము నన్నయ తీక్క_నలు తెనుంగు చేసి, (పజలను గృ ఆక్థులం 
గాఏించిరని మడికి సింగ న్నయు, నెక్టా(పెగ్గడయు (వాసిరి, 

ఉం, భారత వేదవాక్యరసభారము లజ్జ లెణుంగవేక ని 

సార మనస్కు_లె తిరుగు చందముం జూచి తెనుంసచాన "బెం 
పార రచించి యందజం గృ తార్థులండేసిన స్రణ్యామూ ర్హులన్ 
నారమతిన్ భజింతు ననిశంబును నన్నయ తిక్క_నాదులన్, 

ఉ, భానుర భార ఆార్థముల భంగుల నిక్క మెబుంగ నేరమిన్ 
గానట బీసశే చదివి గాథల తవ్వు తెనుంగు వారికిన్ 
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వ! (పణేత పరమార్థము “తెల్లగ జెసి నటి య 

సన కల్చులన్ దల:తు నోర్యుల నన్నయ. తిక్క.నోర్యులన్. 

చాళుక్య నృ పాలుర కావ్యగీతి ప్రియత్వము 

రాజరాజునకు బరార్భము వేంగీ చేశమును చాలించిన చాళ్లుక S$ 

మను జాధీశుల తమ శాసనము-ందు విద్యా కల్చతరులనియు, కవి 

గాయక కల్పతరులనియు వక్కా_ణి:పంబడిరి, నన్న యభట్టు రాజన లేం, 

దుిని విద్యాపోపకత్వమును; వె మైశద్యమును వివిధరీతుల వర్షి ౦చెనుం 

కర్రీ వనితా వల్లధ వేం 
"నీ విషయాధీశ కావ్య గీవ్రి (పియ నా 
"సా వని నాథ కిరీట త 

టీ విలన (దత్న నంఘటిత పద కమలా!” 

క, “రాజమహేంద కఏం[ద స 

మాజి సురత్యాజ రాజమారాండ ధరి 

తీ జననుత చారి (త వి, 

రాజిత గుణ రత్న రాజరాజన శేర్యదా | 107. 

అన్య భాషలలో భారతానువాదము 

సంస్కృత భారతము ఇది వటుకె కన్న డభాషలో భాపాంతరీక 

రింపబడెను. రాజన రేందునకు బూర్వము "వేంగీమండల నాయకుండగు 

అరి కేసరినృపాలుండు విక )మాస్టున విజయమనువేర కన్నడ భారత 

(గ ౦0థమును గ్బతి నంచెను. తత్క్చృతి క్ర ర్త యరికేనరి సేనానియగు 

పంవాక యనువాడు ఈ విషయ మెణేంగిన వాండగుటచే గాంబోలు, 

కం ““బవుభాపషల బహువిధముల 

బహుజనముల వలన ఏనుచు భారతబద్ద 

సృహులగు వారికి నెప్పుడు 

బహు యాగంబుల ఫలంబు పరమార్థ మగున్*”. 

అని రాజరాజు మహాభారతమున వక్కా-_ణిం చెను, 
పైని వివరింపయడిన కారణముల ననుసరించి ఆంధమహోజను 

లకు (పథమాంధ) కావ్యమెన మహాభారతము లభించెను. 



నన్నయ అవతారిక 

©) నండూరి బంగారయ్య 

భారతమును దివ్యనదిని ఆం ధభూమిని (బవహింపజేయుటకు 

సంకల్పించి తపించిన భగీరథుడు రాజరాజు దానిని జటాజూటము 

నందు దాల్చిన కపిధూర్టటి నన్నయ. భారతముఖమున కస్తూరి తిలక 

మువలెనలరు నతని యవతారిక గంగావతరణమువలె నతి పవి తముయి 

నది. మనోహర మయినది. ఎన్ని సారులు చదివినను ఇంకను చదువ 

వలెననియే యుండును. నై_సర్సికముఖయిన గమన భంగిమములతో 
చదువరుల హృదయములలో నమృతేబిందువులుచిందు నన్నయ కవి 

“తాముతల్లి (పథమమూర్హి యిందు |బత్యతుమగు చున్న ది, 

“రాజరాజును గహార్చియు ఇతర నమకానీక కవులను గూర్చియు 

ఆనాటి సాంస్కుపిక జీవనముగూరి ర్చియు తన్ను గూర్చియు భార తాం 

(థీకరణమున కొనుచేసికొన్న పతిజ్ఞ నుగూర్చియు నన్నయ రచి_చిన 

ధ్యనిప్రథానములగు చి[తణముల యేవళా రిక యందున్న వి, మై నవిషయ 

ములన్నియు మనకు మిక్కిలి యభినూనాన ఏదములగుటచే వానిని 

గూర్చి ఎంత తెలిసికొన్న ను తనినిదీరని యాన క్షి మనకండుట నవా 
జము, కాని మనయాన క్రి పూర్ణ ముగ కృ-తార్హ మగు భాగ్యము చరిత 

పరిశోధకు తెంతకృషి చేసినను. చేటికిగూడ పట్టలేదు, అయిలే మన 

నోరూరింపజాలిన గోరుముద్దలు కొన్ని యిందుండుటచే నవికూడ ఈ 

యన కారికయండము నినువుడింప జేయుచున్న విం 

నన్నయకపిళాకుమారిచే సయంవరమున పూలదండ "వేయి 

చుకొన్న రాజరాజు ఎంతటి లోకో త్తరపుుషుడో ఈనాడు నిర్ణ 

యించుకొనుట క ష్టనాధ్యము; "కాని ఒక్కటి మాతేగము స ఎఫ్టముగా 
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గోచరించుచున్న ది. శరీరలావణ్యము భుజమ్మిక్రమము మున్నగు సాల 

గుణములు మాత్ర మేగాక అత్మనలబరి ంపజాలిన శీలసౌందర్భముకూాడ 

ఆతని నా శయించెననుటకు నిత్యసత్యవచనుడగు నవ్నయ వర్ణ నము లే 

(పథాన సాక్ష్యములు. 

ఆగశ్రితపోవణంబున ననంతవిలానమునన్ మనీషి వి 

ద్యాగశమ తత్వ్వవి త్త్వమున దానగుణాభికతిన్ నమస్త వ 

ర్ల శముధర్మరక్షుణ మహోమహీమన్ మహినొప్పూ నర్వ లో 

'కాళశ్ర'యు డాదిరాజనిభు డత్యక లంక చరి(త్రనంపడన్ 

మంగళళక్లోకము ముగిసినవెంటనే రాజరాజు గుణవర్లనమునే 

పా9రంభించుటలో తను పోపి.చుపిభువు మనస్సు సంతోవపెట్టవతె 

నను నాశ్రితలమణ మే (పత్యక్షమగుట లేదు, భారత “పాండవోక్త్తముల 

చరిత” గావున దానికి కిలకాయమానముగ వారివంశమున కే చెందిన 

రాజరాజును వర్హించుటలో నన్నయ యాచిత్యమును నిర్వహించుకొను 

కొన్నాడు. రాజరాజు నిజముగ సాండవ వంతాంకుర మగునా కదా 

యను (పశ్నతో మనకిచ్చటపని లేదు. అట్టి విశ్వాసము రాజరాజుక్రు 

నన్నయకుగూడ నున్నదనునంతవజ ౩ (పన క్రి. 

ఒకవిధముగ జూచినచో నన్న యకం కును రాజరాజే మునకారా 

ధ్యుడేమో యనివించును. ఆనాడు రాజరాజునాస్థానమున మహాోకవు 

లకు కొదువలేదు, అతనినభను వర్శించుచు నవతారికలో “మృదు 

మధుర రసభావభాసనుర నవార్థవచనర చనా విశారదులయిన” వహో 

కవులుండిరని వేర్కొనుటయేగాక రాజరాజును నంబోధించు పద్య 

ములో నొకదానిలో “రాజమ హేంద” కవీందనసమాజ సురత స్ 

యను నెేవణమును నన్నయ యుపయోగించినా డు. ఇ తన 

_గద్యలో “(9 సకల సుకవిజనవినుతి యను విశేషణము నుపయో 

గించుకొన్నాడు. వీనినన్నిటినిబట్టి ఆనాడు మహాకవులెందరో యుండి 
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రనుట స్పష్టము. చాన "నములనుబట్టికూ జ ఫీమన భట్టు బెతనభట్టు 

నారాయణభట్టు మున్నగు మహాకన. ఎకు రాజరాజు నాస్థానము రత్నా 

కరమువలె నలరారుచుండెనని తెలియుచున్నది. అనాటి విద్యత్సభలను 

గూడ నన్నయవర్ణించిననాడు. సభలనుకొనియాడు నావారము తెలుగు 
'కావ్యముల యవ'తాకికలలో నన్నయ -అవతారికయందే గానవచ్చు 
చున్న ది 

పరవువి పక సౌరభ విభాసిత సద్దుణపుంజ నారిజో 

త్క_రరుచిరంబ్బుల సకలగ మ్యసుతీర్ణముకై మహామనో 
హార సుచరిత పావన పయః పరిపూర్ణ ములై సత్సభాం 

తర శరసీవనంబుల ముదం బొనరం గొనియాడి "వేడుకన్. 

ఈ సళలలోగూాడిన విద్వజ్ఞనులకు ఏ'వేకము ముఖ్యగుణమట, 

“కావ శి (పాశ _స్యమును నిర్ణయించుటకు ఏ వేకమెంతటి యమూాల్య 

నాధనమో పెరుగ వివరింపవలసిన పనిలేదు. అయితే వివేకమున్న ను 
అసూయమున్నగు దుర్జుణములున్న చో నావివేశము | పయోజనకారి 
"కానేరదు. అందుచే నా సభలు 'నద్దుణపుంజవారిజోత్క_రరుచిరముి 

లని “మహామనోహార సుచరిత్ర పావనపయః పూరితముిలని నన్నయ 
వర్ణించుచున్నాడు ఇంకొక విశేవము. అవి సకలగమ్యములట ! 
ఎవ్వరుపోయినను పోయి అందు వాల్లూనవచ్చునట, నభలింతమంచి 

స్థితిలో నుండుటకు రాజరాజే (పళంసా పాతుడు *'యభథారాజా తథా 
(పజా. యనిగదా! అతడు “*వివేకచతురాననుి డగుటవే ఉ త్తమ 
విచాషంసులను ఆహ్వానించి తనయాగ్థానమున సుస్థిరముగ నిలుచునట్లు 

వారిని సవీనయముగ నాదకించి యారాధించుచుండు శా డనుట నిర్వివా 

దము. ఇందజబు మహాకన్చలాతని యాస్థానము నలంక రించుచుండగ 
నందజిలోను నన్నయనే భారతరచనమునకయి ర్రాౌన్థించుట అతని 

వివేక గుణమునకు మరింత నిదర శనముగ నెన్నదగియున్నది. వవ్య క్రీ కో 
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'నెట్టపని చేయించుకొనవ లెనో "తెలియవలయుటయీ పాలకుల ముఖ్య 

ధర్మము: అట్టిధర్మము పొలకులలో లు ప్తవుయినచో నెన్ని చై_పరీత్య 

ములు తటస్థించునో చేరుగ వివరింపవలెనా? అందుచే నన్నయ 

(పాగల్భ్యమును (గహించి ఆతనిచే నొక యత్యు_త్తేమ రచన 

చేయించి ఆఅంధ)జగత్తునకు _పసాదించిన రసజ్ఞ శేఖరుడగు "రాజరాజు 

లేకున్న నన్నయ వ్ మసిపాతలో నడగియుండవలసినదో ! నన్నయ 

భారతము నారంభించినాడు కావున తిక్క_నాదులు పూరించినారుగాని 

లేకున్న వారికి భారతర చనా సంకల్పమే కలిగియుండకపోవునేవో ఎవరు 

చెప్పగలరు 2 ఇవన్నియు చూడగ భారత మాం(ధజాతికి “రాజరాజు 

పెట్టిన భిక్షు మే యవిపించును. * 

ఈ యవతారికమూలమున తనశాలమునాటి వి ద్యావిలాసగోష్టు 

లును సాహిత్య వ్యాసంగ ములును సాంస్కృ్బుతికజీవనమును నన్నయ 

ఎంతో చక్కగ చితించినాడు. ఈనాడు మనలో నన్నయ అసూయా 
(గస్తుడని కొన్ని కట్టుకథలు వ్యాపించియున్న వి. నన్నయ యెడ 

మనము చేయదగిన ఘోరమైన యపణారము' ఇంతకంశు మశేముం 

డును ? నిజముగ నసూయాగోస్తుడే మైనచో నాతడు “సకల సుకవి 

జన వఏినుతు” డగుట కవకాశముండునా? తనకు భారతరచనమున 

దోడ్చడిన తనతో బాటు వక రాజూ(శితుడగు నారాయశాభట్టును తేన 

కంకు గొప్పువానిగ కొనియాడీినాడే ! 

పాయక పాక శాసననికి భారత ఘోరరణంబునందు నా 

'రాయణునట్లు నాణసధరామరవంక ఏిభాహణుండు నా 

న “నన్నయ చిత్రించిన రాజరాజు” అను సీర్షి కత్రో నింకొక 

వ్యాసము సంకల్పించుటచే స్ యంశేము నింతతో విరమించు 

చున్నాము, . | 
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రాయణభట్టు వాజ్మయ దురంధురుడున్ దనకిష్ష ఘైడున్ సహో 

ధ్యాయుడునైై నవా డభిమతంబుగ నోడయినిర్వహింపగన్. 

ఇదె యనసూయా[గ స్వ సుడు వేయజాలిన పనియేనా ? 

నారాయణభట్టును గూర్చిన ఈ స్తుతి స్థూలద్భ్య్రికి అతిశ 

మా క్రిగ గానిపించును. కాని నందనుపూడి శొననము తిలకించిన 

వెనుక నిదియెంతటి స్యభావో క్రియా స్పష్టమగును. 

యశిసంస్క్బృత క కర్చాట పోక కృత మై శాచికాంధ భాపూాసు 

క విరాజశేఖర ఇక పవత; సుకీవిత్యవిభచేన 

కదేర గ్రనీషాలవదుర్విధగ్ధాన్ మనోహరాభిర్ని జసూ క్రిభిర్యః 

కుర్వన్న గర్వపటుభిర్చిభ ర్వీ రి క ఏభ వ జాంకుశ వామసార్థం 

తె పై నకలజగదభినుతకీ రి, రి శాలినే సరన్యకీకర్ణావతంసా యా 

స్తాదళావధారణ చ్యకవర్తినే . 

శతావధానము అప్పుడున్న నో లేనో కాని అస్టైవధానములు 
దశావధాశములు నున్నవట ! 

ఈ యవ కౌరికయందు నన్నయ యాత్మ మూర్కి కొంత గోచ 

రించుచున్నది. భారతమును లెస్సగ బఠించినవారికి వ్య క్షిగతముగ 

నన్నయ పొడుగువాడా! పొట్టివాడా 1 ఎ_రగనుండునా ? నల్లగ 

నుండునా 1! అతని కన్న ముక్కు. నుదురు ఎట్టుండును ? మున్నగు 

(ప్రశ్నలకు సమాధానము బడయవలెనను కుతూపహాలము సాందముగ 

నుండును. ఈయంశమును గూర్చి "తెలిసికొనుటకు ఆనాడు ఫొటోలు 

లేకపోయెను. చి(్యతలేఖనమున్నను నన్నయ చిత మెవ్యరును (వాసి 

నట్టు లదు. సమశకాలికుల వర్ష సలుగూడ లభ్యములగట లేదు, బక 

న్ 'యవశారికలో నయినను ఆతని స్థూలవి(గవాచిత్రణము శదు. కాని 

అజరామరనుయిన ఆతం మా్యతేము “సువర ర్ల చిత )ణమునుగాంచినది. దాని 

పవి; (తన్వరూపమునకు నాటికిని చేటికిని ఆ (ఫైలు జోహారు లర్చింప 

వలసిన చే, 
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తేనకుల(బావహా కు ననునర కు నవిగళజపహోమ తత్సరు విప్రలశ ట్ర 

ఛాసను సంహితా భ్యాసు (బహ్మాండాది నానావురాణవిజ్ఞ్వని రతుం 
బాతు నాప_స్షంబసూ (తు ముద్దలగోత్రజాతు సద్వినుతావ దాత చరితు 

లోకజ్ఞు నుభయభాషాశావ్య రచనాభిశోభితు సత ఎతిభాభియోగ్యు 
నిత్యసత్యవచను మత్యనురాధి పాచార్యు సుజను నన్న పార్యు 

ఇంతే స్వల్ప్బ(గ్రంథమున నెట్టియుజ్జ సల చితము లభించు 
చున్నది |! పొందరు విమర్శకులు దీనిని స్వస్తా్యత పరాయణతగా 
లెక్క_వేసినారు ! అట్రయినచో (ప్ర పంచముననున్న మహాకన్చలలో 
నించుమించుగ నెవ్వరును ఈ నిందకు గురిగానివారుండ బే ? _పత్య 
తముగనో పరోతముగనో తినవిశిక్టకను  బక్షటించుకొనిన 
మహాకవి లేనేలేడే | ఎవరినిగూర్చి వారు తెలువుకొనకున్న చో బత 
రుల కాంతరంగికవిశేషములు తెలియుట కవకాశమెట్లుండును ? తన్ను 
గార్చి తాను చెప్పుకొన్న చో దానిని నస్వన్వ(తపరాయణతగా నిరసిం 

తుమా? వమియు చెప్పుకొనని కవులను జేర్కొ_ని “అయ్యా ఏ8ని 
గూర్చి పరి (గంథధములలోనై న ఏమియు తెలియ రాకుండ నున్న చే?” 
అని పరితపింపమా? ఇంతకంటె విపరీత వివుర నన మేమియుండును? 

నన్నయవంటి వినయపరులు ఆం_ధవాజబయమున నరుదుగా గన 
వచ్చుచున్నారు. ఆతని భారతభాగచే ఐ'దులకు _పబలనిదర్శ వము, 
భారతపఫల్యశుతిని విష్పులికరించుచు “వినయార్థులకు మహా వినయ 
మకియు” అని వినయమును (పత్యేకముగ కొనియాడుటయీగాక ఆ 
పినయగుణమును తనర చనలో నంత ర్యాహినిగా 'జెసికొానియున్నా డు, 
ఈ యవ తౌెరికను (పథవుపుువలో _వాయుట కూడ ఆతని వినయ 
గుణమునే నిరూవించుచున్నది. “*అవులిన తారకానముదయంబుల 
నెన్నను. ..” అను పద్యముగూడ ఆతని నిరవాంభావ_త్త(మునకు 
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సాత్యము. తనకుతాను సాశీభూతుడయి తన విశిష్టతను వక్కా-ణి౦ 

యట ఆం_ధలోకమునెడ నను గహమునశే నిదర )నమగుచున్న దిగాని 

యాత వక /పరాయణతకు గానేరదు. 

దక స్ విశేషణములబో గెౌని, టిని సవిమర్శనముగ బ౭లీలింప ' 

వలసియున్నది ఇందు " “వల _బావ్మాణ” పదమున కర్ణనిర్ల యము సుక 

రముగాదు కొందరు పురోహిా తుడని ఇప్పినాకు గాని “వంతి 

పునోహి త సేనాపతి దండనాయక.. * అని పురోహితుని. వేరుగ 

చేర్కొ_నుటచే నది .నరిపడకున్న ది. అంతమాళిముచే నాతనికి పద్ధతి 

నియోగమిప్పింప జూచుటకూడ సాహన మే. వ్యాసంగములను బట్టి 

వారితోమును బ బట్టి ఆతడు వె వై దికశిఖామణియనుట స్పష్టము, (బ్రహ్మం 

డాది నానాపురాణ నిరతుడును సంహితా భ్యాసుడును అవిరళజపపోవం 

తత్చ్పరుడును అగు. బుపి.క ల్చుని చేరొకవిధమున (గహించుట 

యసనంగతము. ' . 

ఇది యదనుగా దీసికొని ఆతనికి లోేకజ్జానము పూజ్యమనియు 

నాతని కావ్యమున ఛాందనము రసహీనత (పబలముగ గననచ్చు' 

చున్న వనియు కొందరు వాదింపజూతురు. “తేజజ్ఞ “= అను బి కేహణము" 

ఈ వాదమున కిశరవేరు, కవిగానో కుల (బాహ్మణుడుగానో రాజ 

నభలలో మెలగిన వాడగుటచే నాతని (పాపంచిక జ్ఞానము ఓ వయితేర 

మహాకవి [పాపంచిక క్షూనమునకును దీసి సిపోవ్రట తేమ సరిగదా 

అనదృృశముగ (బకాళించుచున్నదిః అదిగాక” అంత శ్నేశము విక" 

సించిన మహోకవికి లోక తలోపించునా? 
మం శ్ 

_అంధి వాబ్బయము పుట్టినది మొదలు నేటివరకు గస Wa 

నబద్దమా;డి యురుగను"” అని గుంజెమోద చేయి"వై చికొని చుప్పుగల- 

చెల్పిన-. మహామహుడు ఒక్క నన్నయ్య యే కనవచ్చుదున్నా డుం. 
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పెద్దలు కలియుగమున సత్య_వతమునే మహాతపస్సుగా బేర్కొను 
చున్నారు. అయినచో నన్నయ్య ఎంతటి దుర్భురతపోవిభవాధికుడో || 

“న త్పతిభాభి యోగ్యు మత్యమరాధిపాచార్యు” అను విశేష 
అములను ప్రత్యేకోముగ గమనింపవలసి యున్నది. అగాధమయిన 
నన్నయమతి విభవమునకు ఆతని భారత భాగమే లక్యుము. ఎంతటి 
పృతిభాశాలిగాకున్న విచా శ్రదయితుండని కవిస్వయంభువు స్తుతించునా? 

నన్నయకు సంస్కృత  కవ్రయం ెవరియెడ మిక్కిలి పూజ్యు 
భెావసూ నిర్హ యించుకొనుటకుగూడ్ల ఈ యవకారిక తోడ్పడు 

చున్నది. ఆతడు 'పూరించు పూర్వకవులను బట్టి ఆతని కవితాదర్శ 
ములను నిర యించుకొనుట సుకరముగదా ! కాధిదాసాదులను ఆతడు 
లన్సగ బలించెననుటకు . ఆతని భారతభాగమున నిదర్శనములున్నను 
వాన వాల్ళికును మాతేమే ఇచ్చుట నా రాధించుచున్నా డుః 
భారతము సాం(ధికరించు సందర్భమున వ్యాన స్తుతికి వింతపడనక్క_ర 

చేదు. కాని వాల్ళీకినిగాడ స్తుతించుట (ప ల్యేకవి శేషము, ఇటీవలి 
వరకు సంనృతములో వాలీ శ్రకివలెనే. తెనుగులో నన్నయకూడ 
“గురుపద్య విద్యకు” సాద్యుడనుకొనుచుండిరిగాని ఇప్వుడా మతము 
నిలువజాలదు. ఆద్యతలోని పోలికమాట యుట్లున్నను తత్త్వత, 
వాల్మీకికి నన్నయకు కొంత సన్నిహిత 'చాంధవ్యమున్నది. అర్హ "తేజము 
వాల్మీకి కవితకు వ్యాసుని కవితకు సమానలతక్షణమే యనుకొనుడు. 
అది వారిరువురిలో నున్నంత సాందముగ లేకున్నను నన్న యలో 
గూడ కొంతవరకు గనవచ్చు చున్నది. అదిగాక మార్లవము మాధు 
రకము సారళ్యము అనుగుణములలో నన్నయ వాల్మీకి! మానసిక్ష 
పుుతుడగుచున్నా డు. ఈ గుణములలో నాతడు వాలీ కితో నమాను 
డని వాదించుట శవ్వరును సాహాసింపరు, కాని నన్నయను పఠించు 
చున్న వుడు వాల్మీకి జక వచ్చితీరును, | 



సు 

74. ఇ ౨. నన్నయ. భారత్తి.. 

ఇక వ్యానునిసార్చి ముచ్చటింప వలసి వచ్చినపుడు కవ్నిత్ర _ 

యమువారీ యుక్సాహముసకు _మేరశేదు, అవతారిక యంేగాక 

గ)ంభమున నాయాన సందర్భములలో గూడ నలిమనోజ్ఞ్యములయిన వ్యాస 

నస్తవములు:, గానవ. చ్చుచున్నవి, సన్నయాదులు వ్యాసుని ఇప్టుదై న్వముగ _ 
నారాధిం చిరా యనిపించును. | | 

నీలగిరీంద శృంగ మున నిర శ్రలమైన సువర్ణ వల్గర్. 

జాలమునోని పింగళ విశా లజటాచయ మొప్పుగా వచ 

- గ్రీలలితుండు వచ్చినిలిె చెన్ 'వారిసీలవినీల వ్గంహో | 

రాశరుచుల్ వెలుంగక పరాశేరనూనుడు తల్లి ముందటన్. 

ఇపేన్నో పద్యముల నుదాహారంపవచ్చును. ఈ యవశారక.. 

యందలి. పద బైముకూడ మిక్కి_లి మనో హర మైనది 

' ఛారతభారతీకుభగభ నీ చయంబులజేసి ఘోరసం 
సారవికారసంతమనజాల విజ్బంభము వాపి సూరిచే 

తోరుచిరాబ్దబోధనరంతుడగు దివ్యపరాశేశాత జాం 

భోరుహ్తాని కు గొల్చి మునిపూజితు భూరియశో విరాజితున్, 

ఈ భకి శేవలము. నవములతో నాగక (కియారూపమును 
దాల్చుచున్నడి, వ్యాసుని గాంభీర్యము . పాతీ్రీకరణము లోకజత 

రుచిరాస్థ సూక్షై క్ త్రము మున్నగు మహోగణములు నన్నయలో (పతి 

బెంబించుచున్న వి, _అంధ్యవాబ్బయమున వ్యాసవాల్మికల దివ్యాంశము 

అను శొండింటిని సమన్వయించుకొనజాలిన మహాకవి భారతమున కు 

(క్రీ కారము చుట్టుటలో నాంధుల భాగ్యాతిశయము (పత్యవమగు 

చున్నది. 

మ లక భారతాం(భీకరణమున నన్నయ చేసికొన్న (పతిజ్ఞకు 

వ తేము, 
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/ 

సారమలిన్ గవీందు”లు పన న్న్న కథాకలితార్థయు క్తి కిలో 

నారసి మేలునా నితరు రతురమ్యత నాదరింప నా” 

నారుచిరార్థ సూ క్ర్నిధె నన్నయభట్టు ' "తెలుంగునన్ మహో 

భారతసంహితార చనబంధురు డయ్యు జగద్ధితంబుగన్. 

. 'జగద్ధితంబుగన” .అనుటవలన బది నిష్కాామకర మని "తేలు 
చున్నది, (పోత్సహించినవాడు, రాజరాే యెనను కృతియిచ్చు 
చున్నది 'రాజరాజునశే మొనను నన్నయ లోకహితమునే దృష్టిలో 
నుంచుకొన్నా డంగాని మరియొక (పయోజనము నాకి: చినట్లు కనబడదు, 
ఒకొక్క భుట్టమును. జదువుచున్న ప్వూడు "రాజరాజు దీనికి సమ్మతించి 

“యుండునా - యనివింపకవమూనదు. నన్నయ - మిక్కిలి స్వాతం త్య 

(పియడయినట్టుగ భారతములోని కొన్ని ఘట్టములు ఘోవించు 

చున్నవి. “నిండుమనంబు నవ్యనవనీతనమానముగ” ఇత్యాది పద్యము 
లలో రాజులను నన్నయ నిర్భయముగ నిరసించినాడు,. రాజాశ్సయ 

మాతని స్వాతం(త్యము నెక్క_జను అకికట్టుచున్న ట్టు కానరాదు. ఇది 
మనస్సులో నుంచుకొనియె ఎజ్జ్యపెగడ నన్నయ “నిరంకుళో కి గతిోని 
(ైశేంసించినాడు. నిఠంకుళో క్చ్గతి యనుటలో నవ్యాహతమైన భార 

మా;తమేగాక ఇ భౌవస్వాతంత్యముకూడ నూహ్ హించుకొనవలసియున్న ది 
“భారతమును “నంహితయని వేర్కొనుటచే ' "తాను నిర్వహింపవలసిన 

యుద్యమ మెంత బాధ్య తాయలేమైనదియు దాతకు గు ర్లీంచినాడనుట 
స్పష్టము, 

వ్ర విశిష్టములుగా చెప్తున్న క వికాగుణములగూర్సి కొంత 
విపులీకరెంపవలసియున్న ది. “రచిరార్థసూ కి నిధి” 'యను విేవణము 
వలన మానవస్వభావ మథనమున జేకే న యపూర్వ రహన్య ములను 
(బకటిం చుచు వినినంత నే హృదయమున జట్టు ను సతిపద్యము 

లుద్దిస్టములయిన వనుకొననచు పను : . 
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ఎఅుక గలవారి చరితలు 

గజాయచు నజ్జనులగోస్టా గదలక్ర ధర్మం 

బెటుగుచునెటిగిన దానిని 

మటువ కనుప్తించునది న మంజసబుద్ధిన్ + 

ఇట్టి పద్యములకు నన్నయ నిధి. వాని సర్యజనసుబోధక తము 

జాతీయత అర్థపుష్టి. మున్నగు గుణములు “విదురనీతి” మున్నగు భట్ట 

ములలో తిక్క_నకుగూడ నువపాస్యము లయినట్టు క నబడుచున్న ది. 

“అక్షర రమ్యతి యనగా శబ్దస్యారస్యమనియే _చెప్టుకొన 

వలెను. దీనికిని (పసన్నకథా కలిత్యాయు క్తి కిని వ్యత్యాసముచెప్పి 
(పసన్నకథా కలితార్థయు కిని సారవాతులై న కఏం దులుగాని ఆనా 

దింపజాలరనియు దీనినెవ సరయినను ఆస్వాదించుట కధికారులనియు 

నుండుటబట్టి అట్టర్ణముచెప్పుకొగుట సమంజసమని తోచుచున్నది. 
"తెనుగు నహజముగ మధురమైనభాప, దీనికితోడు జెనుగుకవుులలో 
నెవ్యరో యొక రిద్ద రుతప్ప తక్కినవారందరు నాపాతమాధుర్యమునే 

దృష్టలో నుంచుకొని కవిత్వము చెప్పాచవచ్చిరి® అయినను ఎవ్వరును 

ఈ గుణమున నన్నయతో సరిపోల్చ్బదగినవారు నాటికిని నేటికిని గాన 
రారు. నన్నయ అత్షరరమ్యుతలోనున్న రహస్యములను విశదీక్ర 
రించుచు వేరుగ చర్చించు కొనవలసి యున్నది, (ప్రకృత మొకటి 
రెండు సూచనలువూత) మావశ్యకము. 

జలధిఏలోలవిచి ఏలనత్క_లకాంచి నమంచితావ , 

తలవహనతమంబయిన దవేి,ణహ_స్తమునన్ దదున్నమ 
దళ దురుఘర శ్ర నెరికణక మక రాబ్దము వట్టి నూతిలో 
వెలువడ కోవులిన్ దిగిచె ఏ (శుతక్షీర్తి యయాతి (బీకితోన్ 

ఈ పద్యమున “లి యను నతురమువలన సిద్ధించినరమ్యుతను 
గూడ గుర్పించునది, బ్రకై, 
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కగణదణు కింకిణీ కలిత కాంచన కాంచికలాపమున్ రణ 

న్మణికలనూపురంబులు సమధగని నొప్పల భక్తి చబాదచా 

రిణియయి కన్య కాపరిత సుభ ద తద(ది పూజన 

(పణతులు సెసె,.. 

అనుపద్యమున “ఇ వలన సిద్ధించిన రమ్యతయు (గౌహ్యుము, 

'రాజక్షుల్తైక భూవణుడు రాజమనోవారు డన్య రాజల 
జోజయశాలి కెెర్ఫ్యుడు విశుద్ధయ శశ ఇర దిందు చందికా 

రాజితసర్యలోకు డపరాజిత భూరిభుజాకృపాణథా 

రాజలశెంత శొతవ పరాగుడు రాజమహేం(దు డున్న లిన్, 

అనుపద్యములో 'రాజశబ్దము పునఃపునః (పయోగించి ఎంత 

మాధుర్యమును సంపాదించుకొనుచున్నా డో చూచుకొనవచ్చును. 

(_పాక్ళతక వుల అమర రమ్యుతవ లె నిది కేవలము  వెనుపండునవుగ 

నుండుట యేగాక భావానుగుణ్యముగను సన్ని వేశానుగుణ్యముగను 

కూడ ఉండుట నిది హృదయము నలరి ంపజాలిన ఉ_త్హమసిద్ధిగ గణింప 

దగియున్నదిం అకు రాను పానము లుపయోగింపకుండ కూడ నన్నయ 

దీనిని సాధించుట గోననగును. ఆమూలాగిముగ దీని మర గ్రము 

లభ్యసించిన ఆ మహాకవిత్భములో శారదాదేవి నృత్యముచేయు 

నప్పటి కింకణేధ్వనులు _శుతిగోచ రమగుచున్న వి. 

బక శ పసన్న కధథాకలి ఆర్థయు క్రి” అనగానేమి? బది కవిం 

దులేగాని ఆ కఏందు లయినను సారమతినుప యోగించిగాని మెచ్చు 

కొనలేనంతటి మహాగుణముగ నన్నయ వేర్కొనుచున్నాడు, ఇక్కడ 

“నర్ధ” శబ్దమునకు “ఇళ్చార్థము” లను నప్పటి యర్థిము చెప్పుకొనుట 

పాశ నన్నయ రిప. నలయెడ నవారభ క క్ర గలిగిన ఎజ్జన. 

భాసుర భారతార్థముల భంగుల నిక్క. మెణుంగ చేరమిన్ 

గాసట బీసకే చదివి గాథల (ద్రవ్వు తెనుంగువారికిన్ 
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వమ పణీతపరమార్థము తెల్ల ము జేసినట్టి య 

జ్ఞ సనకల్పులన్ దలతు నాడ్యుం నన్నయ తిక్క-నార్యులన్, 

అనుటలో భారతము నందలి పర మార్థ మును బక టించుట 

లోనే నన్న యలిక్కనల (పత్యేక వె శిష్ట మున్న దని "ఫూోహించు 

బన cs 39 ఆన 
చున్నాడు, (పకృతము పబారించు నర్ధ శబ్దమునకు పరమార్థ 

మనియు అర్థము చెప్పుకొనవలసియున్న ది. 

సంస్కృతము సుహృృత్సమ్నితము. దానిలో హృద్యమయిన 

కథాభాగ మెంత యున్న దో పరమార్థమును (పత్యతృముగ్న బోధించు 

శాన్ర్రృ భాగము కూడ అంతయున్న దీ. అంతకంు 'నెక్కు_డుగ నున్న 

దనినను అనవచ్చును, “సనత్సుజాతీయభయు భగవద్గీత. ఉత్త తరగీత 

మున్నగు పరమ _పామాణిక్షములయిన శాసనములు మూలమున 

భారతముని ౦డ విచ్చలవిడిగ పెచ్చు పెరిగిపోయినవి, ఇవి 'ప్రతీప్త పము 

లుగ గణింతమన్నను కవిత /యమువారి కాలమునకు పూర్వమే (పనీ. 

_ప్రములయినవిగ్గాని తరువాత నయినవిగావు. నవీనులవతె దీనిని 

me పముగ గణించి కవిత్రయము నిరాకరించియుండదు. కాని వారు 

'నిక్వక య నిరతిశయానుఖావానంద భరితాంతః కరణు” లగుటచే 

కావ్య(పపంచమున_ నొక యద్భ్భుతెమును దల పెట్టిరి, మూలములో 

తీర్ణమునకు తీర్ధము _పసాదమునకు (పసాదమ్లుగ నున్నకథను 
పరమార్థమును' సమన్వయించి కథతోనే ! పరమార్థము ' నిబిడిక 

రించి “కనును భారతమున ఫ్ొంత సవిత _త్హ్యమును సంస్కృతే 

భారతము నందుకంయొ వేయి రెట్లధికముగ ప్రతిపాదించిరి, ఇది వారి 

స్వతంత్యప తిభకు తార్కాణము, ఈ (పతిభకు (పథమా చార్యుడం 

నన్నయ 'మహాకవియే, తిక్కనాదు. లొతదుచూవిన్న మార్షమునే 
య నునరించిరి, _ లో 
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నన్నయ యవకారికోను సూక్షుముగ బరిశీలించినవో పె ' 
యంశము స్పష్ట ముగుచున్న ది, రాజరాజు నన్నయను కోరిన జేమి 
అనినవుడు ”)” 

నా హృదయంబున ననవరతంబును (శ్రీ మహోభారతమునందలి 
యభిపా/యంబు విన. నభిలావ. పెద్దముయుండు” ' ననుటలోను 
జననుతేక్ళస్హ డె చై (పాయనమునివృవ.భాభిపి+త మహాోభొరత బ, 
ద్గనిరావి పితార్థ మేర్పడం దెనులస నరచియంను మధికథీయు కి మెయిన్ 

"అనుటలోను భారత 'తాత్సర్యము (అజే భారతము నందలి 
రనధ్యని) పృత్యత్ల మగునట్టుగ ననగా భారతమునందలి పరమార్థము 
(పక టమగునట్లుగ వాయ వలసినదని కోరినాడనుట సువిదితము. బక 
నన్నయ దీసిక్తి, సమాధానము వెప్పటలోగూడ 
అమలినతారరా సముదయంబులలెన్న ను సర్వవేద హ్ 

'శ్రుముల య చశేవపారము ముదంబునబొందను బుద్ధి బాహు వ్ 
'క9మమున దుర్గ్లమార్థజల గారవ భారతభారతీ నము 
దము దరియంగ నీదు విధాతృన కై నను 'నేరబోలునే . 

అని అర్థశప్టమును వాడిన సందేర్భమునుబట్టి ' వ నన్న కథాకలి 
'తార్థయు క్రి లోని అగ్ధశజ్దమునకు పరమార్థమని చెప్పుకొనుటరీ 
సమంజనముగ గనవచ్చుచున్న ది, “నేను “కథను పర మార్గమును 
భిన్న ముచేసి (పతిపాడింపక కెండింటికి “యు క్రి” అనగా పాత్తోకదిక్సి - 
వా)యుదును. ఇది సారమతిత్రో పరీకీంచి కపీందు)లు మచ్చుకొొం 
దురుగాకి” యని నన్నయ (కిజ్ఞి చేయుచున్నాడు. ఇది యిక్కడి 
కథాక లతార్థయు క్రీ కర్ణము, | 7 

సన్ని'వేశమునో చె నె లిలో పితిబింబింప జేయుట నన్నయ కావా 
రము..: 'బ్రిందులక్రొొక ,_ యు దాహృతి, 
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ఒకే యుపఖ్యానములోని 

అకతపక్షమారుతేరయపవికంపిత ఘూర్లి తొచల 

_నాతమహార్ణ వుండు బలవన్నిజ దేహ సముడ్జ్యల్మత్పభా 

ధూతపతంగ కెజు డుదితుండయి "తార్జ్య్యుడు తల్చి కిన్ మనః 

_పీతియొనర్చుచున్. నెగసె ఫీమజవంబున న భఏథికిన్ 

అను నప్పటిశై లికిని 

- కదు)వ కొడుకులకడ కేగి యేను మిము శ్రందరేంజెద నన్నలార 
నాపంవుసేయుండు నన్ను రకీంపుడు కామవారులకు దుష్క_ 

రముగల'దె 

యుల్ల "తెల్ల నితురగో త్రము వాలంబు నల్ల చీపితిరేని నాకు దాసి 

యగు మన వినత మీోరట్టుసేయనినాడు దానికి మజీ య్ను 

దాసినగు దుం 

అనునప్పటే శై లికిని భేదము జూచికొననగును, రెండవ పద్య 

భాగమున వినత బ్రతిమాలు కొనుచున్నది. ఈ (_బతిమాలుకొనుట 

అర్థమును బట్టియేగాక తదనుగుణమైన శయ్యనుబట్టికూడ నిరూపిత 
మగుచున్నది. వాక్యములు కుజుచగా నుండుట శబ్దములు సుబోధక 

ముగను సరళముగను నుండుట దీనిలతమ్ అము, = 'మొదటిపద్యములో 

గరుత్మంతుని యదయము వర్షితమగుచున్నది. ఆ నన్ని వేశ గౌరవము 
నకు తగినట్లుగనే సమానకల్చనము మున్నగు శయ్యాప)కి యలున్నవి. 
ఇట్టి (ప్రక్రియనే ఆతడు ప్రసన్న కథక త్యముగ "బేర్కొనుచున్నాడు. 

నిర్శలమైన నదీతో యములలో నడుగున నేమున్నదియు (పత్యత్షమగు 
నట్లు శయ్యలో సన్నివేశము పితిబింబించునట్లు కథ చెప్పుట (పనన్న 
కథకత్వ మగుచున్నది. అట్టికథకును పరమార్థమునకును సంయోగము 
సాధిందుట “నన్న క థాకలి తార్థయు క్రీ” యగుచున్నది. 

నన్న య్యను వ్యాక రుణాచార్యునిగనే భావించుట ఇటీవల నొక 
యాభారముయినది, అతడు కజ్జశా, స మునం దపార పజ్ఞ్వధురీణు 
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డనుటకు సందేహము లేదు. కాని ఆతని కవితావిభూతిని కళాగాంభీర్య 

మును ద్వితీయపత్ ముచేసి ఇతర గుణముల నెంతకొనియాడినను అది 
యాతేని పట్ల ఘోరమైన యపరాధమె యగుచున్నది. (పనన్న కథా 
కలితార్థయు క్కి పాత్ఫీకరణ(పాగల్భ్యము నన్ని వేశానుగుణమయిన 
శయ్య మున్నగు నద్భుతగుణములలో నాతని భారతభాగము కవి 
బృహ్మాకు మైతము వరవడియైనదనుటకు జంకవలసిన పనిలేదు. 

కావ్యశిల్పదృ్భస్టిమై జూచినచో ఆం ధమహాోభారతము మూలము 
కోంచును మహోజ్జ్వలముగ _బకాశించుచున్న దని కొందరు రసజ్ఞ “స్టే 
రుల మతము, బ్రిదియెంతవరకు సత్యసమ్మత మో నిర్ణయించుటకు ఇప్పటి 
వరకు జరిగినకృవి. చాలదు. క థాఘట్టములు వెదాంతసత్యములు 
ప్యాలీకరణ రహస్యములు మున్నగు నమూల్యనిధులను స్వీకరించుట 
వలననేగాక అలంకారము శైలి, మున్నగు స్థూలగుణములలోగూాడ 

మహోపకృతినందుటచే కవ్నితయమువారు మూలమునకగాధముగా 
బుణ(గ స్తులగుచున్నారు. అక్ష లేజము మూలములో నున్నంత 
సాం(దముగ తెనుగులతో నున్న ట్టు కనబడవు. 

కావ్య విమర్శనమున నభిమానములకు 'తాన్రలేదుకాని ఎంత 

నిష్పావీకముగ జూచినను న్వతం(తమై తన్యముతో నలరారుచుండు 
టే కవిత్రయ కతెభారతేమును స్యతం(తకావ్యముగనే గణుతింప 

వలసియుండును. అదిగాక ఓ చిత్యవోహణామునను స్వరాపనావ్ఫవము 

నను పా(తీకరణగాంభీర్యమునను కవితేయమునారు మూలమునకు 
చేసినసేవ య పారము. ఇట్టి యనవద్యసుందర మందిర నిర్మాణమునకు 

ఫునాదివె చుటతో నాగక కొంతవరకు సాగించిన దివ్యశిల్సి నన్నయ 
మహోకవియె, 

జక్కన రచించిన యీ కింది పద్యము ఇతర మహోకనులను 
న్య్యూనతపరుపకుండ నన్నయ మయూధిక్యమును (బక టించుచుండుట యే 

గాక నన్నయ వ్యాక రణ వాండిత్యముకం కె కవితా సౌందర్యమే 
ప)ధానస్థానము నాక )మింపదగియున్న దని ధ్వనింప శేయుచున్న ది, 
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'వేయివిధంబులందు పదివేవ్రుకు పెద్దలు సుప/బంధముల్ 

పాయక చెప్పినట్లు రసబంధుర భావభచాభిరామ ధె 

శేయులు శబ్బ్దశాసన వశేణ్యులు నాగ (బశ స్తీ కక్కి. రే 

యేయెడ నన్న పార్యుగతి నిద్దర నట్టిమహోతు ఇ గొల్చెదన్ ? 

నన్నయ కవితాక్రళకు స్వాగతమిచ్చిన సప్యాదయులలో నే 
నరుడు తిక్కనయే, ఉభయ కపత్వ త_త్త్వవిభవోజ్జ గైలుడగు స్తడు 

ఎంతో (పస్తుతముగ నన్నయను ఆంథకవిత్యవిశార దు డనుట యొక 
విశేషము, ఇటీవలి వారు నన్నయకు -లెలుగుక విత్వ సం[పదాయములు 

తెలియవని వాదించుట సత్యమున కెంతదూరమో ఈ వెశేషమును 

బట్టి నిర్ణ యింపనగును, ' మహితాళ్ను” డనుటలో నిత్య సత్యవచనుడు 

సంతతస్యాధ్యాయపరుడు అవిరళ జపహోమతత్సరుడు ననుట ధ్వని 

పధానముగ జి| క్రితము, “విద్యాదయితు” డనినప్పుడు విద్యాశబ్దము 

నకు సరస్వతియని యర్థము చెప్పుకొనవ లెను, వ్యాస వాల్నికులను 

(బహ్మశబ్దముచే నన్నయ పూజించినశ్లే నన్నయను ఏిద్యాదయితుం 

డని తిక్కన కొనియాడుచున్నాడు, తానేగాక తన 'కా(శీతులును 

శిష్యులును అయిన శేతన మారనాదులచే నన్నయ యశోగానమును 
ఆతడు చేయించినాడు. మారనరచించిన ఈ (కిందిపద్యము “విద్యా 
రమణీయు” ననుటలో తిక్కన ననునరించుటయేగాక “సారకథా 
సుధారస మనుటలో నన్నయ (పసన్నకథాకలికార్థ యు్తికి 
పాాముఖ్య మిచచ్చుచున్నది. అన్ని టిక్షంచును ముఖ్యమయినది “ఆం (ధ్ర 

కవితాగసరు” డని నన్నయకు సార్థక మయిన ఇావ్వ్యతబిపద మిందు 

సారక థాసుధారన మజ్యనము నాగళపూరితంబుగా 

నారగ (గోలుచున్ జనులు హర్ష రనాంబుధిం 'బేలునటుగా 
౧౧ 

ఫారతసంహితన్ మును (దిపర్యము లవ్వడొనర్చె నట్టి వి 

ద్యారమణేయు నం(ధ కవితాగురు నన్నయభట్టు గౌ ల్బెదన్, 
om ల 
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(శ్రీ దివాకర్ల వేంకటావధాని. 

పూర లాత్షణికు లాళీర్న మ (స్కి-యా వస్తుని సళోవావి తన్ను 

ఖమ్మ ని కావ్యారంభమున నాఠీర్వాదము కాని నమస్కా.. రముకాని 
వస్తు న్త్హాశము కాని యుండవలెనని శౌసించియుండిరి, సంస్కృత 'కాప్ఫృ 
ములలో? బెక్కి_౦ట సి మూడింటిలో చేదోయుక పక్సియ "కొనవచ్చు 

చునే యుండును. ఫొందజు కన్చులు మై యాళీరాదులలో నొకదానిని 
సూచించుటతో మాత మూరకుండక కావ్యరచనా పేరకములైన 
సందర్భములను, ద్యదచనమునం దమకుంగల యర్హ తానర్హతలనుకూడ 
కావ్యారంభములం దించుక సూచించుచుందురు. _ కాళిదాసుని రఘు 

వంశ మహా కావ్యమునంగల యారంభళ్లోకము లిందు కుదావారణము. 

సంస్కృత 'కావ్యక _ర్తలకుం బూర్వులెన వ్యాన వాల్ళీకులు రచించిన 

భారతి రామాయణములలోం గూడ నారంభములం దిట్ట యవఠతౌారిక 

లున్న వి. ఈ సంస్కృత మహాకవుల నొజ్జబలతులుగ గైకొని నన్నయ 

భార తేతివానము నాంధ్రీకరింపయీని తదారంభమున నొక యవతారిక్ష 
రచించినాడు. నన్నయను గురించికాని యాతండు భారతమును 

రచింపయూనిన పరిస్థితులను గుజించికాని యక్కి_ంచిత్తయిన నెజుం 

గుట కీ యవతఆ రిక్ యే ప్రధానమైన యాథారము. 

నన్నయకు పూర్వ మాంధ దేశమున గవిత్యమున్నను ఆతని 
కాదర్భము కాదగిన కావ్య మేదియ లేకుండెను. అందుచే నాతనికి. 
సంస్కృత కావ్య నాటకాదములును (బతి నేన డేశమునం దంతకుముం జే. 

ర-చచింపయిడిన కన్నడ కావ్యనులును గొంతవజకు మేలు బంతులయ్యెను 

సంస్కృత నాటకముల యారంభములందు నాందీ (వస్తావనలను 

ప్రక్రియలు కానవచ్చును. అందు నాంది పూర్యర్గంగము నందలి 
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భాగము. ఇది యాళీర్యాదముతోడనో, నమస్కారముతోడనో కూడి 

యుండి శబ్బముచేతనో యర్థముచేతనో 'కావ్యవస్తు వులను సూ చించుచుC( 

జంద) నామాంకితమై యుండవలెనను నియమమున్నది, అందలి పద 

ము సంఖ్యను గూర్చి కూడ లాశ్షణ్కులు కొంత నియమము నేర్చర 

చీరి. కాని సంస్కృత నాటకములండే యడి పెక్కుచాట్ట పాటింపబడి 

యుండ లేదు. నాంద్యంతేమున సూత థా రుండు ప్రవేశించి నటీవిదూషక 

పారి పార్మంకులతో నొక్క_రితోం జితుమైన సంభాషణ కావించును. 
దీనికి. బ్రస్తావన యనివపేరు. ఇందుః గవి గోత్ర నామాది కథనము, 

(పరోచన మనయిడు నును శ్రఖీకరణము; బుతువర్ష్మ నము, కావ్యార్థ 

సూచనము, పాతుపువేశ సూచనము అనయిడు నై దంగములుండును. 

ఈ (పస్తావన పరివ_ర్తింపంజెసి సూత్సధారు(డు నిహృ-మించిన పిమ్మట 

నాటక మార ంభింపయబడును. 

ఛారతారంభమున నన్నయ రచించిన యనతారిక్ర యొక విధ 

ముగా సంస్కృత నాటక్రముల మొదలనుండు నాందీ (పస్తావనలను 

బోలియున్నది. బ్రందలి యారంభ మంగళ శోకము సరిగా నాందీ 

శ్లోకమును దలపించుచున్న ది. సురుపో_త్తమాంబుజభ వ (శ్రీకంధరులు 

మోకు (శేయోదాయకులగుదురుగాక యను నాశీ ర్వాద మిందున్న ది: 

దీనినిం గావించిన వాడు భార తాం|ధీకరణ నాటక సూత్రధారుం 

డనందగు రాజరాజన నేం దుండు, ఇందుం గావ్యార్థ సూచనాదులె న 

యితర నా: దీలక్షణము లేవియు లేవు గాని బుపితుల్యు(డైన నన్నయ 

నోట నాంధ)చాజ య (ప్రపంచమునకుం (తిమూ ర్తులనందగు మువ్వురు 

కవిపుంగవులీ భారతాంధికరణమును పూర్తిచేయుదురను సూచన 
య (పయత్న ముగా వెలవడి యుండెనని చెప్పుదురు. నన్నయ గాము 

నారాయణ శబ్ద భవ మనుటకు ఏలుండుటయుం తిక్కన ఎక్టా పెగడ 

లకు గవి(బహ్మ యనియు. కంభుదాసుండనియు. బిరుడదములుండు 
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టయు నీ యూహాకవశకాశ మొసనంగు చున్న వి. పకృతి స్వరూపిణు 

లగు (శ్రీ) వాణీ గిరిజలను వమోముఖాంగములందు ధరించి వురుపో త్త 
మాంబుజ భవ (న్రీకంధరులు (ప్రే పుంనయోగోదృవమైన లోకముల 
స్థీతి నా వహీంచునట్టు (త్రిమాంర్థి స్వరూపులగు నారాయణ (నన్నయ 
కవి(బహ్మ శంభుదాసను లాంధ భారతమును (సపంచముయొక స్థితిని 

నిర్వహింతురను భావము నారంభ మంగళక్లోకము నుండి తీయ 
వచ్చును. నన్నయ యిందు సాధారణముగా లోకమున వాడుకలో 

నున్న (బ్రహ్మ విష్ణు మ హేశ్వరులను (క్రమమును చెప్పక పురుబో_త్త 

మాంబుజ భవ శీ కంధరులను క్రమమును సూచించాను, దీనికి నన్న య 
నారాయణ శబ్బమునకుంగల సన్నిహిత సంబంధమే కారణమై యుండ 

వచ్చును. తొలుత భార తాంధకరణమను సృష్టి. 'కారంభించినవా(డు 

నన్నయ యగుటచే నాతనియందు మహీమన్ వాగనునాననుండు అను 
పద్యమున భట్టుమూర్తివలె (బహ ్ రల్వేమునుగూడ నారోపింపవచ్చును 
గాని అప్పుడు తిక్క_నయందు విష్తుత్వ కొల్పనమునకుం గొంత దూరా 
నేయమైన పద్ధతి నవలంబింపవలసి వదు ఎను, అందుశేతనే నన్నయ 
నోట లోక వ్యవహారమున కించుక విరుద్ధమే మొనను బురుపో త 
మాంబుజ భవ (క్రీకంధరులను [కమమే వెల్వడి యుండును, 

"కాలమును బట్ట నన్నయ 'మొదటినాండు; తిక్కన ద్విలియుండు; 

ఎజ్జన తృతీయుండు. పై సమాసమునందలి వరుసగూడ దీని కనుగుణ 
ముగనె యున్నది. కవితీయమువాద నివసించిన కాలమును బట్టియు 
సీ [కమ ముచితముగానే యున్నది. కాని భారత [గంథధభాగముల 
యానుపూరి (ని బట్టి చూాచినచో నది యించుక విరుద్ధముగా గాని 

వీంచును. వలయిన నాది నభాపర్యములను నారణ్య పూర్వ భాగము 
నైన పిమ్మట ద్వితీయుండై న తిక్క_న రచించిన భాగ ము'కాక తృతీయు 

మైన యెజ్టన రచించిన యారణ్యపర్య శేషు మున్నది. ఈ గింథ 
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భాగక )మమునుబట్టి మాచినచో ముందు నన్నయను దరువాత సెట్ల 

నను బిమన్ముటం దిక్క-నను జెప్పవలసి యుండును. ఈలోపమును బరిహ 

రించుట కే మంగళశ్లోకమునకు వెంటనే (వాయంబడిన వచనమున 

నన్నయ పై శ్లోకము నందలి (క్రమమును విడిచి “అని సకల భువన 

రక్షణ (పభువ్లలై యాద్యులై న పహూరిహూర హిరణ్యగర్భ పదో్శోమా 

వాణీ పతుల స్తుతియింది” యనుచోట హరిహర  హిరణ్యగ ర్భులను 

క్రమమును జెప్పినా(డనియు చేనిచో నాతడు వెనునెంటనే దూ 

(త్రిమూర్తుల (క్రమమును మార్చి చెప్పవలసిన యక్క_-అలేదనియు 

(శ్రీమాన్ వేదాల తిరు వెంగ శాబార్వ్యుల వారొక యుపన్యాసమున 

వక్కా_ణించియున్నారు, కాలరచనాశమములను బట్టి చూచినచో. 

"'మొదటిదియు (గంథ భాగ క /మమునుబట్టి చూచినచో శెండవడియు 

సమంజసములుగా నుండును. అందుచే శెండు విధములుగా" బెల్టు. 

నన్నయ క“మవై రుద్ద్యమును బరిహరించుటకు యత్నించినాండు, 

పై శ్లోకమున నన్నయ యయత్నముగనైన భారతాంధీీ)కర 

ణమును మువ్వురు కవులు పూర్తి చేయుదురని సూచించుట యథా 

రమా "లేక యది విమర్శకుల బుద్ది చాతుర్యమా యను నంబేవా 

ముదయింపవచ్చును. కాని పై శ్లాకము నందలి కమమును మె 

యూహాళక్రుం. దాసీయక పోవుట లేదు. అదియులాక మహోకవియు 

నవిరళ జపహోమ తత్పరుఃడును బుపీ.కల్పుండునగు నన్నయనోట నట్టి 

సూచన వచ్చుటయు నసహజము కానేరదు, 

కావ్యాదియైన కోకమునో పద్యమునో (శ్రీ కారముతో నారం 
సక్, 

భీంచుట మంగళ సూచకము. ఈ యాదివు పద్యమున కబ్దార్ణిములం 

'దెచ్చటను నమంగ ళస్ఫూ శ్రి కలుగకుండం జూచుట మంచిది, అట్టి 

యడ నన్నయ లిశున్రునకు మాంగళ్య సూచకము లై న నావముములనే 

కములుండగా - విషము కంఠమున గలవాండను (శ్రీకంథర శబ్దము, 
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నేల వాడవలయునని శంక కలుగ వచ్చును, విషము భయంకర 

మును విధంసకరమునైన వస్తుపేయైునను శివుడు (శ్రీ కంధరుం 
డైన పరిస్థితి మా(త్రము జగద్ధిత (పయోజనమైనట్టి దే, అమృత 

మఢన సమయమున చాలాహాల ముచయించి సర్వజగదుపదవము 

కలిగింపం బోగా రు దుండు దానిని (మింగి కంఠమున నిల్పి దివిజ 

మనుజ లోకము కెట్ట యిక్క-ట్టును గలుగకుండం గాపాడెను, 

గీనిని బట్టి శివ్రని (శ్తీకంధరత్వమతని భోకరత్షణ పరాయణతకు ఫలిత 

మైనడెకాని యమంగళ స్ఫోరకనమైనది కాదు, అందుచేతనే నన్నయ 

నిశ్శంక ముగా 'మొదటిశ్ళాకమున నా శబ్దమును వాడియుండును. 

తనకుల బ్రాహ్మణు నిత్యాది పద్యము నన్నయ కులగోత- 

సూ'తాదికమును, విద్యా విజ్ఞాన వెేేషములను, ఆబార స్వఫ"వము 

లను సూచించుచున్నది. నన్నయ విషయమును గొంచెముగనో 
గొప్పదిగనో మనకు. డెల్పు నాథార మో పద్యమొక్క_ కే. అందు 
గానవచ్చు విశేషణములను పరికరములనే యొండొంటితో ల౮హార్బి 

మనము నన్నయ జీవితచరిత) యను సౌధమును నిరి శ్రచుకొనవల 
యును. అతండు రాజరాజు కుల 'బాావ్నాణుండం. అతని కనుర కండు, 
నిరంతర జపహోమ పరాయణుండు. విపుల శబ్బాననుండు, 'వేదనంహి 
తల నభ్యసించినవా(డు, బృ్రహ్మాండపురాణము మున్ను గాంగ ల ఏవిధ 

పురాణము  బఠించి యందలి విజ్ఞానమును జూటుగొన్న వాండు, 

పాతుుయడు, ఆప్సస్టంబ సూతుడు, ముద్దలగోతు)(డు, సజ్జన స్తోత) 

పాతిమును స్వచ్చమ్మునై న చరిత సంపద కలవాడు, లోకష్టాండు, 
నంస్కృృ తాంధ భాపులు శెండింటం గావ్యరచన చేయంగలవా(డు, 

స త్పతిభాభి యోగ్యుడు, సత్యవచనుండు, సుజనుండు, బుద్ధి బృవా 
స్పతి, ఇందు. గుపబాాహ్నాణుండు, అనుర కుడు అనునవి రాజరాజు 

నకును నన్నయకునుగల సంబంధమును దెలుపవు విశేషణములు. అప నంబ 
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సూతుండు, ముద్దల గోతు9ండు అనునది నన్నయ సూత్రమును గో (త 

మును సూచి :-చున్టైవి, సద్వినుళావదాత చరితు'డు, పాత్రుడు, 

నిత్యసత్య వచనుండు; సుజనుండు అను విశేషణము లాతని స్వభావ 

మును బ్రవృత్తిని సూచించుచున్న వి. _ సంహి తాభ్యాసు(డనునది 

యతని దై దిక విద్యా నిసాతృత మునకు, అవిరళ "జపహోమ తత్సరు+ 

డనునది యతని నైఫ్టైకతకును నూచకములుగా నున్నవి. మిగిలిన 

విశేషణము లాతని పాండిత్య పొతిభలను, కవితా కళా దతతను 

వెల డించు చున ష్, 
౧౧ 

పై విశేషణములను బట్టి చూడ నన్నయ పరస్పర విరుద్ద గుణ 
స(భావములొక్క_ చో. గలసిన సమగమూంర్డివోలెం గాననగు 

చున్నాడు. వైదికులకు భాందసులను చేరున్నది. (బహ్మ'ేవుని 
వేదాభ్యాన జడుండని కొందరు కన్రు లావేవించియున్నారు. అల్ల సాని 
పెద్దన “బుద్ధి జాడ్య జనిత న్మాదుల్ గదా (శో(తియులొ అని 
(న్ (తియతేగమునకు బుద్ధిజాడ్యమును సహాణారి గుణముగాం "'బేర్కా 

నుట ఎల్ల రెజింగిన దే. నన్నయ వై దికడయ్యును బుద్ధి జాడ్యముత్ 
గూాడనకాఃడుకాందు, లోక జ్ఞండు, మత్యమ రాధిపాచార్యుండు; కవితా 

క ళా పారగులై నవారు క ర్శత్యులై యుండుట యరుదు, తిరుపతి వెంకట 

కవులు [శవణానందములో. గవిత్యమును సంధ్యావందనమునకు బావ 
గారని వర్ణించియున్నారు. కాని ఈ విషయమున కపవాదము;లె న 
వారు కొందబు లేకపోలేదు. నన్నయ తిక్క_నలందు. (పథమగణ్యులుం 

నన్నయ యవిరళ జపహోమ తత్సరు(డు; తిక్కన దైదికమార్ల నిష్ట 
మగు వ_ర్హనమును నిర్వహించి సోమయాజ్యెనవా(డు. నన్న యకూడం 

దనుకునకుం దూర్చున నొక్కో యజ్ఞ మొనరించెనని "తెల్బ పద్య 
మొక్క-టున్నది. కాని యది యెంతవరకు యథార్ల మో తెలియరాదు, 

లోకమున కవితా కరి స్ట్రతలకును (శో(తియతాసుధీ సంపదలకును 
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యెరుధ్యము చెప్ప6 బడుచున్నను, గవి కన్నియు నుండవలెనని లాతు. 

ణికులు చెప్పుచునా రు. 

అప్పకవి యప్పకవియ (పథమాశ్య్వాసమున నత్క_వి లక్షణము 
లను చెప్పుచు; 

“భ్రమ హాని మునులచే వెల 

సెమ్మును కావ్యములు వాన్ఫషి.ః కురుతే కా 

వ్యమ్మను వచనార్థం బె 

సమ్మతి గలి వేళ సుకవి జనులే హౌనుల్”” _శలి._ 

“ఢరణీసుసుండు (పతాంతుండు 

గురుభ కుడు శుదియుం గల్చ్బ్పకుండు పూరక పీ 

శర వా(క్చుచూగ దతము(డు 

గరుణాముతి యెవం( డతడు కవియనం బరగున్”” ఒగరు 

“భృతి శాస్తోంగ పురాణ 

(పతతియు నితిహాస కావ్య భారతాగమముల్ 
సతి సంగీత రతికళా 

గతుల నలంకృతుల సెటుంగలాందగుం గవికినో —45_ 

అని చెప్పియున్నాడు. ఈతండు చెప్పిన లక్షణములన్ని (టికి గుదురైన 

కవులు నన్నయ వంటివాలే యొక్క రిర్వురో తప్ప నెందజో 

యుండరు, 

“కుల పవ్శితః పురోహితః” అని వాచస్పత్యమునందలి నిర్వచ 
నము నూతయాని, విష బావ్నాణ శబ్దములు రెండును బర్యాయపద 

ములగుటచే-గు _(బాహ్మణు(డనయా( బురోహితుండనియు, నందువే 

నన్నయ రాజరాజునకుం బురోహితుండుగా నుండెననియు, బురోహి 

తులు సాధారణముగా వైదిక (బాహ ణు లే యగుటచే నన్నయకూడ 
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వెదిక (బహ్నణ శాఖకే చందియుండుననియుం చెప్యువారు పలుపు 

రున్నారు. కాని యీ యభిపాాయము (భాంతి మూలకము. కుల 

(బాస్నాణుండవంగా. బురోహీతుండు కాదనుటకు కొన్ని నిదర్శనము 

లున్నవి. చాళుక్య రాజ్యాంగమున మంతి పుోహీత సేనాపతి యువ 

రాజుల పంచపథాను లనండుచుండిరి. ఈ పంచ ప/ధానులలో 

రెండవవాడు పురోహితుడు, కావున బురోహీతత్యముకూడ నప్పుడు 

న్యూనతావహమైనసది కాదు. అవతారికయందలి రవ వచనమున 

రాజరాజు నుంతి” సృోహీత "సేనాపతి దండనాయక చానారిక మహో 

(పథాన సామంత విలాసిసీ పరివృతుండైై యుండెనని వర్తింపయుడి 

యున్నది. వెనువెంటనే నన్నయను వర్ణించు సినపద్యమున గుల 

(నాహ్మణ శబము వాడబడినది. చెండు శబ్దముల నాశ స్థలమున 

వేజువేటుగా _పయోగింపలుడి యుండుటచే వీని యర్లమునంగూడ 

సార్థక్యమున్న దని యూహించుబ కవకాశమున్నది. “కుల బావా చా 

పఫదమునకు6 బురోహిత పదము పర్యాయముగాం జాళుక్య సాననము, 

లలోంగాసి, క ర్లాటారాజ శాసనములభోంగాని ఎచ్చటను వ్యవవారింపం 

బడి యుండ లేదనియు! బంచ(పధానులను జెప్సునోట( జాళుక్య శాసన 

ములలో బురోహి తశబ్ద మే వినవచ్చును గాని కుల బాహ్న్మణశబ్దము 

వినరాదనియు” సాహిత్య పత్రికలో కీ, శే. బరా శేమగిరిరావుగారు 
వాసియున్నారు. అదిగాక నన్నయయు (వాసిన నందమపూడి 

శాసనములోను తత్జూరం శాసనములందును జాళుక్యులకు మూల 

పురుషుడైన విజయాదిత్యుడు. జిగీవచే దథీణాపనమున కరుడెంచి 

విలోచన పల్ల వునితోడి యుద్ధమున దివంగతుడై న పిమ్మట నాతని 
మహో బేవి; యంతర్వత్ని మైనది. ఫుఠోహితునితోగూడ (పువోహిలేన 
నార్భం) ముడీవేము నామకమైన అ|గహోరమున కరిగి తదా సవ్య 

డైన విష్ణుభట్ట సోమయాజిచే దుహితృ నిర్విశేషముగా నభిరసీంపబడి 
విష్ణువర్థనుని ప్యసవించెనని చెప్పబడి యున్నది. ఈ సందర్భమున గుల 
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బ్రాహ్మతేనసవా యనక నన్నయాదులు పురోహితేన సార్థమని 
వ్యాయుబ గమనింపదగి యున్నది. దీనినిబట్టి నన్నయ యుద్దేశమున 
బురోహిత కులబా9)హా శ” పదములు పర్యాయరూపములు కావనినట్లు 

తోచును. కాని కుల _బివహా ణుడును బురోహీతుడును గూడ నాకాల 

మున నతి గారబార్డు లయిన రాజోద్యోగులే యనుటలో నర్దేహము 

"లేదు. ఇప్పటి పురోహితులకు నంఘుమువనున్న గారవమునుబట్టి 

యప్పటి పురోపాతులుకూడా నిట్టివా శే మైయుందురని యనుకొనుట 
వారపాటు, 

రాజరాజన శేందు)ని_ తాతజైన రెండవ అమ్మారాజు రాజ 
మి హేందు)ని శాననమున నొక్క చో “.... ర్శణక సుతాయ, 

5 "ండిన్య గోతాఛయ:.....రా శ్రి ధానాయ మత్ము..ల _బాహ గాయ” 

యను భాగము కానవచ్చుచున్న ది ఈ శాసనము చాలవరకు శిధిలమై 

పోయినది. కాసి యర్లనందర్భమును బట్టి 'యవ్యరోయొక్ర శర్శ కుమా 
రుడు, కొండిన్యగోతుకు మరియొక శర 2 యా నుజో రాజునకుగ్లల 

బాహా శెాతె. యుండినట్లు స్పష్ట మగు చున్నది. ఈ శాసనము శిథిలము 
కాకుండ నొండిన-సో బంచప్రధానుఐ చరొ_నుచోట బురోహీాత ఫ్ 

మును గనబజేచి నన్నయ వర్ల గమును దృథపజిచి యుంగడుననియు, 
బురోహిత కులబాహా స్ో శబ్బముల రెండింటిని జూపిన ఫారతనచనమి 
శాసనము ననుసరించి నాయుడి యుంగుననసియు శ్ర శెవగిరిరాను 

పంతులుగారు చెప్పియున్నారు, (రా. సంచిక వుట 92) 
'రాజరాజననరం(దుని కాలమున నన్నయ శాసన కావ్యక_రగా 

నుండెననుటకు నందమపూడి మండ తామ్ర)శాననములు తార్మా_ణ 
ములు సాధారణముగా శాసన ేఖాధికార ములు, సంధివి(గవాులు 
రహసన్యకులు, మహామంతులు అనువారి కొెసంగబకుచుండెను, కుల 

'బాాహ్మూణులుకూడ పీరితో సమాన ప్రతిపత్తి కలవారై యుందురు. 
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వంతవజుకు లభ్యమైన శాసనములలో బురోహీతుడను నుద్య్యోగి 

వాసిన కానన మొక్క-టియు గానరాదు, సంధివిగ హు. లోక్కొం 

క్క_ప్వడు తమకు సన్నిహితులు. నపారిచే సశాసనములు (వాయించు 

సావార ముంజెను. (శ్ర స, 1084వ సంవత్సరమున రాజరాజు జతి 

యగు పాశ్చాత్య త్రభువనమల్ల "దేవుని యాజ్ఞాపత ము నాతని నంధి 

విగంవా యల్లుడు వ్రాసినట్లు "తెలియుచున్నది, కాని వురోహీత రచన 

మైన శాసన మెచ్చటను గానవచ్చుటలేదు. ఇదికూడ బురోహితే 

కు? అ_బాహ్మణులను నుదో్వోగులు భిన్న షబిన్న ధర ఎనిరాావాకులుగా 

నుండిరని యూహించుటకు తోడ్చడుచున్నది. 

కుల( బాహా శ్రఅనగా త్ే పతే బావా గణులనియు నారు 

'రాజాస్థ్రానములందు బలుకుజడి కల్తి తమవారి కుపాధులు కల్పించిరనుట 

క్ నేక దృష్టాంతము లున్న వనియు (శ్రీ శేషగిరిరావు పంతులుగారు 

వాసియున్నారు. (వుట. 92) కులపుతఏకులవ లె కులవాహ జులు 

కూడ రాజాంతఃప్రురములతో యుందురని చారూహించి యుండిరి. 

'ఠాజరాజన శేందుుడను గోంథము నందలి సప్తమ పృక్రరణమున 

(పుట 144 (శ్రీ) భావరాజు వేంకట కనా రావు పంతులుగారు “రాజ 

'రాజచాళుక్య కుుమున నర పాలురకు కుల (బాహ కులుండుట చాళుక్య 

వంశాభారము, ఇవు డి అమ్మరాజ విజయాదితుునికి తాడిపబ్టు 

వా_స్తవ్యుడును, అప_స్తంబ నూతు)డును, కాండిన్యగోతు్రడునగు కుల 
'బ్రాహ్మూణుడొకడుండెను. వంశమవిచ్చిన్నముగ వర్ధిల్లుటకు మత్రధర్మ 
"మొకటి భారత కాలమునాటినుండి ఆచరణలోనుండెను, అన్నయాభి 

వృద్దికి భూసురో తృములు రాజప్ప తికలందు ధర్మనిథి సంతతి నిలుపు 

చుండిరి, అట్టి భూసురో_త్తములు. .. కులబా)వా కుల. నియమించి 

వారికి ఆడుబెడ్డలనిచ్చి వివాహముచేయు నావారము కాకతీయ 
యుగాంతము వణకు ఆంధ దేశమున వగ్ధిల్లైను. కుల్టబాహ్నాణులు 
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త క్రియ పత్ను లత్రోపాటు సృకులాంగనలనుగూడ _ ెండ్లియాడిరి, 

కులబాహా కులు నాధారణముగా నున లే రాజకీయ పదనులందుండిరి. 

అట్టి పలబాావా ణాలు వైదికులు కారు. లోక జలు, కవులు, అప్ప 
డప్పుడు కార్యఖడ్డముల నడిపిన దములు-” అని “ పలచ్రావ్యాణులను 

గూర్చి విచరించియున్నా రు. పరశురాముడు సర్వతత,) నంహారము 
"కావించిన వీము టను, జితా9ంగద వి చితివర్యుల మరణానంతేరమును 

భారతమున "బావా కులు తతోయాకాంతేలందు సంతానమును బడసిన 

వృత్తాంతములు చెప్పబడినమాట సత్యమే, 'అట్టెవి సాధారణముగా 

సంతాన రాహిత్యముచే వంశవిచ్చేదము చేకూరు నుపదవము కలిగి 

ప్వుడే జకుగుచుంెను. చాళుక్య వంశమున నిట్టి యుప దవత మెప్పు 
డైన సంభవించినట్లుగాని, కుల_బాహ్మాణులు దయతలచి. ఈతయూావంశము 
నవిచ్చిన్న మొనరించినట్లు "కాని తెల్పు సందర్భ మొక్క_టియు గాన 

"రావు, కావున బై. చారిత)కులు రాజులు కులబా)వా న్ు నుంచుకొను 

టకు చెప్పిన ప్రయోజనము నంబేహస్పదమై యున్నది, వారు 
"రాజులకడ నుద్య్యోగులుగ నుండి శాసన ₹ఖనాద్యన్య కార్యముల 

నొనరించుచుండిరనుటలో నా వేేపము బేదు. 

భారత న భాపర మున నారదు౭డు ధర శ్రిష్టోనికడ కరు బెంచి 

యాతని రాజ్యపరిపాలన పరిస్థితులను గురించి య నేక (పశ్న లు "వేసి 

యుండెను, అందులో; 

“కచ్చిదాత్శ సమాబుడ్గ్యా శుచియా జీవితవవమూః 

కులీనా శ్చానురకాశ్చ కృతా స్తే సే వర మం(తిణకో 

(నభా 2_5_16 : Bhandarkar oriental reserch 

Institute Edition) 

అనునదొకటి “పలీనాశ్చాను రక్తాశ్సి” అనుపదములకు తన 
కులబా/హా రణ ననుర_క్ళ ననుపదములు సరియైన యనువాదములని 
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(శ్రీ) శేహగిరిరావు పంతులుగా రభిపాయపడి యుండిరి, “దీనినిబట్టి 

నన్నయనుగూర్చిన కుల బాహ్మాణ (పయోగము ఏరమం(తికిం దగి 

యున్న దనియు బురోహితుని గూర్చినది కాదనియు నూహీంపి 

వలెనని వారు సిద్ధాంతీకరించి యుండిరి, మై శ్లోకమునందలి కులిన శబ్ద 

మునకును గులబ్బావ్మాణ శబ్బ్దమునకును సంబంధమున్న ట్లు గోచరిం 

పదు. పెయగా నందలి “పీఠ శబ్లము ధర్మజుని! సంబోధనము, పంతులు 

గారు దానిని మం|తికి విెశేషణముగాంచేసి వీరమం్యత్రియని (వాసి 

యుండిరి, అందుచే నా న్లాకమునకును నన్నయను వర్ణించు పద్యము 

నందలి పదములకును ముడి పెట్టు ట యంతసమంజనముగాదు, .అనుర క్క క్ర 

పదమున్నది గదా యని పంతులుగారు కులబా) గ/వ్నాణ శబ్దమును 

కులీన శబ్లమునC బర్వాయ.ముగా (హించి యుందురు, కలీన తతా 

నరు కృతము లోక కుంచబా)హ్న్మణులకే "కాక రాజోద్యోగు లంద 

టీకిని నుండవలసిన లతృుణములు, నారదు(డు  సేనాపతిని గూర్చి 

యడుగు_ సందర్శమునంగూడ _ “కులినాత్బానుర కృశ్చ దతుస్సేనా 
సతి స్తవి యనుట యిందుకు దృసాంతేము. సాధారణముగా నారోజు 

లలో విప్ర లే మంతి) త్యా దులకు నున్నత్దో్యోగములందు నియమింప 

బడు-చుండిరి, ఆము కృమూల్యదలో రాయలు చెప్పిన "రాజనీతిని బఠించి 

నచో నిది న్య_క్రమగును. మై నధాపర్వమునందలి శ్లోకము ననువ 
దించుచు నన్నయ, 

“అనఘుల శాస్ర విధిజ్ఞాల 

ననుర కులం బ్తృ పితామహా (కమమున వ 

చ్చిన విపు మంతుుల:గా 

నానరించితె కార్యసం(ప్రయోగము పొంయెన్ో (నభా, 1.26) 

అని వాసియుండెను. ఇందు ననురక్త పదము తప్ప మిగిలిన 

వన్నియు నన్నయ కల్చించినవే. “పితృవితామహన్” అని మటి 
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యెక్కడ నెచ్చటనో యున్న విశేషణమును: దీసికొనివచ్చి యాత 
డిక్క_డ నిమిడిం చెను. దీనినిబట్టి నన్నయ యుభేశమున మం(తాలకు 
ననుర_క్షతత్రోపాటు అనఘత్వము, శౌ స్తృవిధిజ్ఞత్యము, వితృవితా 
మహక్రమమున రాక యను లక్షుణములుకూడ “నుండ వ లెనన్నట్లు 
వ్య _క్రమగుచున్నది. కుల బాహ్న్మణండనగా పితృ పితామవా (కమ 
మున వచ్చిన వివుడై న మంతి)యని య గ్ధము చెప్పవచ్చును, రాజు 
తండి “తాతలు "రాజ్యము పాలించుచుండగా, మంతి తండి "తాతలు 
మంతి పదవి నధిస్థి ౦చి యుండవలయును. అట్ట మంతులు రాజున 
కితర మంతులకంు సన్నిహితులు ననుర కుల్వూై. కులబ్బావ్మాణులనం 
బడుచుండరని నిశ్చయింపవచ్చును. నన్నయ తండి) తాత లెవ్వరో 
మనకు తెలియదు కానన నీ విషయమును దృస్టాంత పూర్వకముగా 
నిరూపించుటకు పీలు'లేకన్నది. ఆంధకవి తరంగిణీకారులు చేతన 
భీమన ఛట్టుఖను నన్నయ తం (డి తాతలుగా సరారణ చేసియున్నారు, 
ఇది నత్యమేయైనచోం చై యభిపాోయము మజింత బలవంతమగు 
చున్నది. ఏలయన బేతన భీమన భట్టులు రాజరాజ విమలాదిత్యుల 
యాజ్ఞానముల నుండి సంధివి(గహువై శాసనములను రచించియుండిది, 
(కోరుమిల్లి రణస్థిపూడి 

కుల_బాహ్మణుడనగాం. బురోహితుండను నర్థము నిర_స్తమగు 
చున్నది. కావున దీనినిబట్టి నన్నయ -వె దిక శాఖకు, జెందిన (బాహ్మ 
ణుందే యనుటకూడ నిర స్తమై పోవుచున్న ది. ఆ కాలమున _బావ్మాణ 
వర్తమున నియోగి నై దిక్ శాఖలు విన్సష్టముగా నేర్చడెనని చెప్పుట 
"కాధారములు లేవు. అందుచేత నన్నయ వేదవేదాంగ విదుల్లోన 
_బాహ్మణుండనియే తప్ప నాతని _బె'హ్మణతే(మును గూర్చిన యితర 
వివరములను 'దెలుపుట యశక్యము, 

శాతవాహానుల కాలమున సాంధ దేశమున బౌద్ధమతము 
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మూండుపూవు లొజు కాయలుగా విరాజిల్లైనుః తరువాత దానితోపాటు 

జె న వైదిక మతములుకూడ నించుక తలలె_త్తసా గెను, పూర్వబాళు 

క్యుల కాలమున వై దికమతేమున కధిక (పాపు చేకూరెను. కుమారిల 

భట్టు బౌద్ధ డైన మత సిద్ధాంతములను త్మీవముగా ఖండించి పూర్వ 

వూూమాంసా పద్ధతిని బ్రతిస్టావించెను వేదాభ్యాసమును, చె దిక 

కర్మాచరణమును ఆ పద్దతికి జీవాతువులు, ఆ మతము నవలందించి 

యాదరించెడివారి సమగ్ళసంరూపము మనకు నన్నయలో? బ్రత్యతు 

మగు చుండుమ. అతని నంహితాభ్యాసతయు, నవిరళ జసహోవః తత్వ, 

రత్యమును విందుకు దార్మా_ఇములు. 

సంస్కృతమున నసూదశ పురాణము లున్న మి వానిలో 

(బహ గండ పురాణ మొకటి. పురాణము నందుండవలసిన పంచలక్షు 

ణము లన్ని వురాణములందను గోచరించుమాట _ నిజమేమయైనను 

(బహ గండ సురాణమున నవి మతేంత విపులముగా నుండును. సర్లు 

(పతిసర్ల మన్వంతరముల వృ కాంతము “నిబుంగుటకది బాలం దోడ్చ, 

డును. మజీయు6 బురాణముల పార్యాపర్యాము నిర్ణయించుట కష్టమే 

యయుః బెద్దలు (బహ్మాండవురాణమునకుం (వాచీనత చెప్పుచుం 

దురు. అందుచే బురాణములలో దానికొక విశిష్టత యున్నది. నన్నయ 
“బహో శ్రంముది నానాపురాణ పిజ్ఞాన నిరతులో డని (బహ్మా ండమనే 

సెరుసెట్టి వర్కొనుట యీ కారణముచేతనే, (న్రీ;నాథుండం కూడ 

గాలీ ఖండమున (బ్రహ్మీద_త్త వరపషిసాదుండ నితా నది పద్యమందభ్య 
రత (బహ ండాది పురాణచయ కాత్సర్యార్థ నిర్ధారిత (బహ్మాజ్ఞున 

కళానిధానమవని యా పురాణమునే బృథమముగా( బర్కొ_నుటకూడ 

నిదియీ కారణమైయుండును, 

కళింగ దేశమందలి భారత (పతులలో నొండు రెండుచోట్లం 
బాత్ఫునను మాటకు. (భ్యాతు (తృ అను పాఠాంతముండిన కారణ 
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మున నదియే నరియైన పాఠమై యుంగుననియుఆ దిక్కో-నను మనువు 
సిద్ధి మామా యని వీలుచుచుండిన శ్రే రాజరాజు నన్నయను అన్నా 
((థాతు యని విల్చి యశ్సే భావించుచుండ వచ్చుననియుం (గారవడి 
వ(టుసుడుఃకు "వేయయిడిన పాానయతిని సాధించుటకు భారతముననే 
(పయోగమున్న దనియుం ఖై సాహిత్య పత్రికలోనే శేషగిరిరావు 
పంతులుగారు వా/సియుండిరి. (భాతృ శబ్రమునకు డెనుంగున ద్వితీ 
యెకవ చనాంకము _(భాతనుఅనియేయుండునుగా ని (భ్యాతుక్ర( (భాతృన్) 
అని యుండదు. ఈ రూపము వ్యాక రణనాధ్యముకాదు, అందుచే. 

జో కలింగదేశ భారత (పతులందలి పాఠము లేఖక ప్రమాద జనిత 
మైనే కాని సరియెనదికాదు. ఒకవేళ పాత్స శబ్దమే సరియెనదగుచో 
నది నాయకత్వము (Leader Ship) ను నూచించుననివా శే అభిపా్రయ 
పడి యయాతి చరితము: (బజలు యదుని వర్షించు నందర్భము. 
బ్రజలు యదుని వర్ణించు సందర్భము నందలి బద్యమును * దానికి 
నిదర్శనముగాం జూవీరి. నిఘంటువులలోం చాత శబ్దమునకు 
యోగ్యుడు రాన _గహగణార్లు డు అను నర్హములున్న వి. కాని 
సాయకుండను నర్థము లేదు, ఆ యోగ్యత నందర్భమును బట్టి పలువిధ 
ముల వ్వకృము కావచ్చును. యదుని వర్ణించు సందర్భమున దానికి 
నాయక్రత్య స్ఫూర్తి కలుగుట కవకాశమున్నది. కాని నన్మయ విషయ 
మున నట్ట యవ కాక ముతేదు దానికిచ్చట గుణ వాండి ఆ్య్యభి జాత్య 

బుద్ధి న భవములచే సర థా యోగ్యుడనునదే యర్థము 'కా౭దగి 
యున్న ది. 

* “అవిచారంబని పల్క._ నోడెదము ధర్మాభిజ్ఞ సీ యగ? సం 
భవుండత్యున్నత శక్తియు క్షుడు మహీభార (సగల్ఫుండు భా 
రవ డాహితుుడు పాతు్రండు లోక ఖ్యాతుం డుండంగ నీ 

23 ఇ 6 8 తి 9 ౪ $ 6 4 అ లి « 3 ళ్ 9 చి « శె ఈ 

(ఆది. 8-196) 
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ఈ, పద్యమున నన్నయ యుభయ భాపూ కావ్య రచనాఖి 

శోఫోతుఢని వర్లి ంసంబడి యున్నా (డు. ఉభయభాపలనలా సంన్మ 

తొం[ధములు. ఆ రెండింట నన్నయ కపారమైన పాండిత్యముతో పాటు 

కావ్యర చనా దత్షుతేయు నున్నటీ విశేషణము సూచించుచున్నది. 
నన్నయ యాం(ధ్రమున భారతము కాక మటి యీ కృతులైన రచించి 
నేమోచెప్పుటకు బలమైన యాధారములు నేను. భారతమొక్క శే 

చాలు నాతని యాం(ధ్ర భాసా కావ్యరచనాభి కోభితత్యమును చాటు 
టకు. నంస్కృృతమున నాతండు రచించిన కావ్యము లేవియు లభ్య 

ములు కాలేదు. కాని భారతాదినిగల మంగళక్లోకమును నంద .పూడి 

సాననము' నందలి నోకములును సంస్కృతే భఇాహయం దాతినికింగల 

కావ్య రచనా పాటవమును. వేయినోళ్ళ నక్కా_ణించుచున్న వి. 

ఈ విధముగా సినపద్య మేక చేయయ్యు నిస్థాగరిస్థుడును పాం 

డిత్య పాధోధియు గుణరత్నాకలరుండును గవితా కళానిధియు ధీరధి 

షణావధీరిత దివిజాణార్యు'డు నగు నన్నయను గూర్చి యున్నో వివ 
యముును వ్య కము చేయుచు నాతని పవితుమూర్షిని మనకనుల 

యెదుట సాహోత్క_రింప చేయుచున్నది. ఇందలి విషయము లాతుణి 

కులు పసావనలో నుండవలెనని చెప్పు కవిగోతు నావమూది కథనవును 

నంగమును స్ఫురింపం "చేయుచున్నది. 

కావ్యార్థ సూచనము (సస్తావనయందలి మరియొక యలగము 

అదియు నీ యవతారికలో సూచ్య మ్మాతముగం గానవచ్చుచున్న ది, 

“రాజురాజు నన్నయలతో “చే ననేక పురాణములు వింటిని, అర్థ ధర a 
వాస్రైముల (కమమెతంగితిని, ఉదాత్త రసాన్విత కావ్య నాటక్ష 

(కమములు పెక్కుచూచితిని, జగత్సరిపూజ్యమ్ములై న యరాశ (రా 

గమము౪ందు భక్తితో హృదయము నిల్సితి” నని చెప్పిన పిమ్మట 
“అయినను నాకు ననవతరంబును (శ్రీ) మహో భారతము నందలి యభి 
_పాయంబువిన నభ్గిలావ పెద్దమై యుండు”నని ఆ మహాభారతోదంత 
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మును వచించెను. తకువాతయనకు మిక్కిలి యిష్టము లై యుండు నెదు 

విషయములలో మహాభారత (శవణాన_క్టీ యొక్క_టని స్పష్ట పఆజచెనుం 

అనంతరము చం్యదుందొట్టిపూడు భారత దేశ కురుపభు పాండు భూప 

తులు (క్రవుముగా వంశకర్తల్తై యొస్చిన తన వంశమున (బసిన్ధు లై 
విమల సద్దుణ తోభిక్యులై న పాండనో_త్తముల చరి ్ రేవినుట తన కెంతో 
యభీష్ట్రమని వ్య కీకరించెను. భారతేతిహాసము నందలి [పథాన వస్తున 
పాండవోత్తముల చరితయ్కదా! అందుచే సీపై విషయములు 

సూక్ష్మ ముగనై నను జక్కంగాం గథాంశ సూచనము నొనరించు 

చున్న వి. 

 దశరూపకాదులు రత్నావళి నాటకమునందలి “(శ్రీ వారో 
నిపుణః కవికి ఇత్యాది శ్లోక మున్నిధీకరణమను పస్తావనాంగమునకు 
నుదాహారణము గా సూచించియున్న పి, రెందు గవి కావ్య పస్తు నట 

సభ్యాదుల గుణ విశేషములు చర్లి తమ్ములై నవి. ఇట్టి సూచన సభ్యు 
లను నాటక దర్శనమున నత్యంతో న్దుఖముగా నొనరించుట నపాజమే. 

ఇక్షు నన్నయయు నీ యవతారికలో భారత మవా_త్హ్యేము నించుక 
_పశంసించినాడు. అది జననుతుండె న క్చుస్స్రదెంపాయన మునివృవ 
భుండు నంస్కృృతమున రచించినట్టిది. 'ఛారతక్రథా (శవణాభిరతిచే 
ను_్తేమములును సువర్ల శృంగ ఖురములును నగ కపిలగోనుల 
నూజంటిని సర్వథా పాత్రులైన యు త్తమ వేదవి(వులకు దాన మున 
రించిన మహోఫలము చేకూరును.  మజటీయు భౌరతమును బహుభాష 

లలో బహువిభములుగా బహుజనులవలన బినుచు దానియడ బ్బాభా 

రులే యుండువారికి బహుయాగముల ఫఎఐము లభించును. బహు విధము 

లనంగా (వ్య కావ్యముంగాని, దృశ్య కావ్యముఃగాని యని యస్థము. 

సంస్క్బుతేము అం(ధ కర్ణాట తమిళములు మున్నగునవి బహుభావలు. 
బహుజనములను శబ్దము వ్యాఖ్యానముతులనుు, గావ్యముగాంపిప్పు 

కనులను బురాణముగా నుడువు పారాణిచేయు పండితులను దృశ్య 
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కావ్యములుగా నభినయించు నటకులను గయముగా "బొడు గాయను 

లను సూచించుచున్నది. ఈ వై పద్యము లొక విధమైన ఫలశుతి 

పద్యములుగా గోచరించినను గవి చెప్పంబోవు భారత నుహా కావ్యము 

యొక్క మహనీయతను |బక్షటించుచు( ఒలితలను దచ్చ్రావణ పఠనాదు 

లందున్నుఖఘిబనుగా నొనరించుచున్న వి, 

ఈ యవతారికలో (్రత్యతుమైన బుతువర్ల న మేదియు "లేదను 

మూట సత్యమే. కాని “హన దురితానుబంధేత్యాది పద్యమున వనం 

తరు వర్ణ నము సూచ్యమాన మగుచున్న ది, సంతము తుసార 

సంహాతిని దవ్వుగం జోపి పువ్పపల వ విభూతితో విరాజిల్లును. అప్పుడు 
మన్మధుడు “ధర్మ” సిబద్ద బుర్గియె విజ్బంభించును. ఈ పద్యమునం 

గవి యలంకార మివచే బుతువర్గ్శనమను నంగమును గూడం జొనిపి 

నట్లు "కాన6ంబడు చున్నది. 

అ౦క6 (ఒస్తావనలో6౬ జివరనుండు నంగము పాత) పవేక 

సూచన, భారతాం(ధీకరణము నొక నాటకముతో. బోల్చినవో 

దానికీ సూత్సథారుడు రాజరాజు నన్నయ యందలి |పధాన పా(తే, 

నారాయణ భట్టాతనికీ సహాయు(డు, అవతారికయందలి తుది రెండు 

పద్యములలో. (ప్రధానపాత్ర సూచింపంబడుచున్న ది, “నన్నయ భట్టు 

తెనుంగునన్ మహాభారత సంహితాొరచన బంధురుడయ్యె జగద్ధితంబు 

గన” అను వాక్యములో నా సూచన స్పష్టముగా గో చరించుచునే 

యున్నది. ఈ విధమునా సీ యవతారిక లవణ సామ్యముచే సంస్క 

తము నందలి నాందీ [పస్తావనల దృష్టియం దిడుకొని రచింపం బడిన 

'దేమోయను నభిపాోయమునకు దోహదము చేకూర్చుచున్నది. 
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(శ్రీ కాశీభట్ల (బహ్మయ్యశాన్రి 
(శ్రీ) లత్ష శిగొనుగారు నన్నయంగూార్సి యొక యుపన్యా 

సము (వాసి యందు నన్నయయే యాదికవి యగుచో నంతకు 
పూర్వము "తెనుగున సుబంత తిజంతానులు చేవాయని (పశ్ని ంచిరి 
నన్నయ భట్ట పాధ్యాయుం డార్మిధ క వితొాజనకుడన నాం్యధ భాష. 
యందలి శబ్దముల బుట్టెంచినవాడని యర్థము "కాగలదా ? కవిత్వమన 

శబ్దముల బుట్టించుట యగునా &! కవిలోకమునందు వాడుకలో నున్న 
శబ్దముల దీసిఫొని వానితో గవిత్యమల్లును. అంతియేకాని శబ్దముల 
నాతడు పుట్టింపడూ.ఆదికవి యగుచో వానిని సంస్కరించి వాడకొనును, 
భావ యదివర క. నంస్కరింపబడి యున్న యెడల సంన్కరింపబడిన 
భాషను వాడును, 

శాసన ఏమర్శ నము 

కవితా చర్వితాదుల దెల్పునది సారన్వతము: దానిని పరిశీ 
లెంపగ నన్నయ యీ ఆదికవియని తేలుచున్నది, మన సారస్వత 
మయూతడు (తిలింగ భామా కవి ళాజనకుడని కంళో కిగా నొక్కి వ "క్యా. 

ణోంచుచున్న డి. అయినను మన శ్ర లత్ముణరావుగోరు దాని నింతేయు 

"గాటింపక యంతకు పూర్వపు క ఏిత్వమునుగూరి చ తెలిసికొనుట కై 

లాశాననముల బరికీలింప మొదలిడిర, శిలాశాసనము లనునవి సారశి 
స్వత (ప్రక్నియ దెల్బునవి కావు. నల లోకవ్యవహారబోధ కై బుట్టినవి, 
'కాన కవితా చరిత్రముం 'దెలుపుటకు నయ బివి సారస్వత మును మించిన 

(పమాణములు "కా నేరచ్చః శాసనములంగూర్సి (శ్రీ) లత శ్రారానుగానే 

తమ యథధ్యవ్ పన్యాసములోనే యిట్లు వాసిరి, 
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కళల 

పూర్వకాలము నందును శౌభనములను, సనదులను జాగ )కే 

చేసియుండిరి. కాని వారి యుశ్షైశము వేరు. తమ తమ హక్కులను, 
ఈనాములను, అ_గహారములను కాపాడుట వారి యుచ్షైశము.” 

పూర్వ్యులయు ద్లేశ మటుండుటకుం గారణము జాననాదులు 

హక్కులు మున గ్వగువానిని స్థిరపచుటే ఫుట్టయుండుట, 

అయినను సారస్వత బోధితమైన విషయమును (దోసివేయు 

టకు. దగినంత [ప్రమాణ శాసనము వలన లభించుచో నద్దానిని మహో 
భాగ్యముగ మనము దీసికొనవలసి యుండుననుటకు సందియ మూావం 

తయువలేదు. కాని ఈ కిలాశౌళన (పమాణముల నిచ్చుటలో గూడ 

మన (శ్రీ) లక్మణరావుగార మున్నగువారు దమ వాదములను నిలువ? 
బెట్టుకొనం (బయత్నించుచున్నారు, 

మన (థ్రీ) లక్ష దాకావుగారు (ప్యపథమమున (బమాణముగం 
దీసికొనివచ్చినది (శ్రీ రామయ్యపంతులవారిచేం (బచురింపబడిన యుద్ధ 

మల్ల శానన నామక శిలాశానన రాజము, న్యాయముచే సత్యరతు 

లెవరును నీ శాననమును (బమాణముగం దీసికొన వలసినది కాదు, 
వఏమున్క 

యుద్ద మల్ల శాసన (పశంస 

ఈ శాసనము | వాయబడిన సంవత్సరాదిక మిందు నీండియుండ 
లేదు. అది యసంపూర్ల్ణ ము. ఈ శాననకర్త యెవ్యరో నిశ్శంకముగ 
దెలియవచ్చుట లేదు. శాసనములో నుండు “రాజనల్కి *” భూవల్ల భుం 
డనునది రాజు పేరనియు, యుద్ధ మల్లుడనది వి శేషణమనియు ల్లోనడింపల్లి 
జగనాథరానుగారు మున్నగువారు చెప్పుచున్నారు. ఇది _పతివాదు 
లకు లాఫించు వాదము కాదు. మన లతుణ రావుగారు మున్నగువారు, 
“యుద్ధమల్లు” డనునది రాజుపేరనియు  రాజనల్క భూవల్ల భుండనునది 
విఇషమనియు  నుడునుచున్నారు కాని ఈ వాద మంగీకరించినను 
సి యుద్ధమల్లు జెవ”ో తెలియవచ్చుట లేదు, వమన 
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యుద్ధమల్లుడు యా మల్ల పరాజు 

బందు సుడికట్టెంచినరాజు వేజనియు, మొగమాడువు కట్టించిన 

రాజు చేజవియు ాందతి తలంమవు. శ్రీ కాముయ్యపంతుల బారీ 

తలంపువా రే, వీరు గుడికట్లించినవారు రాజన శేం_దుని పూర్వులలోని 

మొదటి యుద్ధమల్లుచేమో య నియు. (బథమున నూహించి పుదటి 

యుద్దమల్తుండు రాజ్యము వేసినట్లు కాన్పించుట లేదు గావునను శాసనస్థ 

"రాజు రాజ్యము చేసినట్లు "తలీయవచ్చు యన్న దిగ బట్టియను 

"“మొదటియూవా నరిపడకుండిన రండవ యుద్దమల్లుండే గుడి కట్టించిన 

వాంతనియును వాని మనుముండగు మజియొన్ యుద్ధ మల్లుడు మొగ 

మాడువు కట్టించినవాడే మో యనియు (త్రీ) రామయ్య పంతులువారు 

(వాసిరి, అన్నియును వారి య్యి సూనుసారవముగు నూహల మోదనే 

యాఛారపడి యుండినపి. (శ్రీ) లక్ష్మణరావు పంతులవారు గుడి కట్టం 

చినవాడును మొగమాడువు కట్టించినవాడును నొక్క_డే యనియు 

నాతడు రెండవ యుద్దదుల్టుండనియు నూహించుచున్నారు. వాదము. 

నిమి_త్తేము వీనిని గట్టించిన వాడొక... యుద్గమల్లుం జేయని తలంతము* 

అయినను నిది సరిపడుట లేదు. వమన శాసన యుగ్గమల్లుడు మల్ల హరాజు 

మనుమడని తెల్పయబడియున్న ది. “కాది యుద్ధమల్లునికి మనుమడని "తెల్ప 

బడి యుండ వేదు.రాజరాజన నేం (దుని పూర్వులలో మల్ల పరాజుమనువు 

డగు యుద్ధమల్లు డెవ్యడును కానరాడు. (పథమ యుగ్గమల్లుని తాత 

విజయాదిత్యుడు. చేడవయుద్ధమల్లుని తాత యుద్ధమల్లూడు. "అంతియే 

కొని మల్లపరాజు కాండం. అ (పథమయుద్ధ మలున“క్ మల్ల పరాజను 

యాయి పేద గలడేసూయని యూహీంతుముని శ్రీ రామయ్యపంతుల 

వారు సెలవిచ్చిరి. ఇల్తన్నియును మన యిస్టానుసార మూహీంప 

వచ్చునా 2 (పథమ యుద్ధమల్లునకు మల్ల పరాజును మారుపేరు గల 

దనుటకు దగిన యాధార ముండవలదా? తప్పక యుండవలెను. 

నామైకచే శే నావు (గహణ మను న్యాయముచే యుద్ధమల్లునే "మొదట 
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మల్లయ్య యని అయ్య, అప్ప అనునవి సమానార్థక ములుగాన 

మల్లయ్యను మల్లప్ప యని యూవైన కుల్బక్రమముగబట్టై రాజను శబ్ద 

మును చేర్చి మల్ల పరాజందుముని శ్రీ) అత్ను శాైరానుగారు సెలవిచ్చిరి ఆ 

సమానార్థమిచ్చు పదములు లోకములో చెండుండినను వానిని మన 

యిచ్చవచ్చినట్లంతటను వాడరాదు. ఆహవ మనినను యుద్ధమనినను 

నొక్క-టియె యర్థము. అందు మూలము చే యుద్ధమల్లునె యాపహావ 

మల్లుడనవచ్చునా 1 (శ్రీ లత్ముణ రావుగారు భీమసల్కియన చాళుక్య 

భీముడసిరి. అట్లయిన న శ్రిలి తామ శాననము వేయించిన (పథను 

చాళుక్య భీముని ఖీమనల్కి_ యనవచ్చునా ? అక్తిలి తామశొసన 

ములో ఛీమనల్కి_ వేరుగను చాళుక్య భీముడు వేరుగను ెల్బబడిరిం 

మరి యెచటనుగూడ సీ చాళుక్య భీమనల్కి_ యనుపేరు వాడుట 

కానము. వ శౌసనము చెప్పినను గాంగుల పతపువానికే భీమసల్కి- 

నామము కాన్సించుచున్న ది, వ్యవహారములో చెండు బళ్ళుండు. 

ఎడల రెండును స్పష్టముగా పేర్కొ నబడును. మల్హప్పయని మల్లయ్య 

యని పతములు మున్న గువానిలో (వాయుదురు యెందులకు ? ముందు 

సండేహము కలుగ కుండుటకు ఏ-ేళలింగము పంతుల వారు నామాడి. 

సామ్య ముంబట్టి చేయు నూహాల సందేవాములో 'బెట్టిరి కనుడు---- 

“అయినను కాల సామ్యమును, నామ సావ్యుమును బట్టి 

చూడగా నా _తిభువన బల్లి వచోడముహారాజును సీ శతిభువన మల్ల చోడ 

మహారాజును నొక్క-రే మై యుండవచ్చు చేమోయని సందేహము. 
కలుగుచున్న ది.” 

శేశలింగము గారిట్లు సం 'ేహించుచుండగా మన ఫ్ర లత శ్ర 

'రావుగారిట్టి దుర్చులాభారములతోనే విషయ నిర్ధారణము చేయబోవు 

చున్నారు. మరియును పీశేశలింగముగారు “ఒక్క యతురనునను 

హాచ్చుతగ్లు'లేక మూడుశౌెసనములలతోను విరుడాలి యొక్క_టిగానే 

యున్నది,” గాన నట్లు నంచేహించుటమైన నొన ర్రుమనగా మన 
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_లత్మణరాన్రు "గావభయుల బిరదావశులలోను. నొక్క యక్క-రమైః 
సరిపోక్షయురిడినను నాతజే యోతడని సిద్దాంతీకరింతుమనీరి. 

వం న్యం 2 = ఈ శాసన (ప్రభు వంశము. ప 

వలల ర కానన (ప్రభు. వంశమేన ఎనరిగ "దెలియవచ్చానాదేవెరారప న 

౨నదియూ:నందిస్ట మే మైనది, “చాళుక్య -వంశజాలు:. 'హృయిరచిన. శాన 
"నముిడెల్లః దర యుగ వాడ్యబడూచు. వచ్చిన ' ఇాళ్టుక్రన్థక్రల (ఇోళ్లు 
పిజ్యానారకు- 0) పదమి-దు -గానరాదు. వంశ. విష 'యమై మే మనేశాం 
-శముల చర్చించి" యీతడు. పూర రక. చాలళ్లుకోగ్టరాజు: కాడని. తెల్సి 

'యుప్నాము?. “మీము చేసినను” (పథాన శరక్రలక్రు. "వేనికిని నమాధాన 
 మాాయకయెొ. ఒక యల్బాంశమగు సల్కిి కబ్లవిబారోము - మాత్రము 
- బపశ్షిడంబరముతో గావించి దానితో మావాద. మంతయు _ నెగిరి 

_ పోయినట్లుగా. వ్ శం కావుగారు విజయధ్యజమె త్తి తిరి. సల్కిఎశబ్బము 
చాళుక్య కబ్బమగుట' యన సంభమని “నేను (వాసీయుండ లేదు. అయిన 

పాావచ్చాననీయే (నాసితిని . "కావున. గాన్ని-తొవుల నెచ్చుటనో స్కీ 

-శేబ్బము వ్లాళ్ళుక గ్ వంశ జులతో' నఠిజంధి- చి.యుండినను' మన శానోనము 
- లందలి. .నల్మి-యను - నత్సరమ్హులు "చాళుక్య వంశముల . చెల్చునని 
“తలచుట కవకాశము: కాన్వించుట లేదని - నేను వాసితిని, వలయన 
మన శాననమున కుల(పశంసార్లకమై సలి శబ్లమ వాడంయబడి "యుండ 
చేదు, రాజసలి భూవల్ల భుండను .. నవు  స్తపదములో నర్కీ_ యను 

నక్కరములు కాన్సించుచున్నవి. ఈ నల్కి పదము (పుతివాదులు 

చెస్పునట్టుగ్నా చాళుక్యపద వికార మేమొై యాసమాస్త 4. పదము చాళుక్య 

“రాజను నర్గమిచ్చుటో. వాడంబడీన వో రాజసల్కీ_ భూవల్ల 

- భుండని యెన్న డును నాొాయబడి యుండ లేదు, సమాసార్థకే ములగ 

“శాజ్ట భూవల్లభ శబ్దిములను దెచ్చి. వాని నడుమ సల్కి.' "నెట్టమును 
కలిగించ యొక సమస్త సపదమే. కవియును చేయడు, రాజనలిి- "యని 
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మైన (వాయును. నల్కీ భూవల్ల భుండని ( వాయునుగాని మూటికి 

ముడి వెట్టడు, రాజసల్సి. భూవల్ల భుండన నర్గము న్యర్థము, రాజరాజ 

నకేంద కబ్బములో మూండేకార్ధక పదములు (1. రాజ £ రాజ 

ఏ. నేం (ద) లేవాయని శ్రీ) లమ్మణరానుగారు శంకించిరి. ఇది సరి 

కాదు. రాజరాజననేంద శబ్లమందలి "రాజరాజ శబ్ద'మొక వురుషుసి 

“పేరు, "కావున రాజరాజన రేం దుడన వచ్చును, రాజరాజను పేరు 

గల నరేం[దుడని యర్థము. రాజసల్కి_ భూవల్లంభుడనునది కూడా 

నట్టిది, యగుచో రాజసల్కి.యను పేనుగల భూవల్ల భుండని యర్ధ 

మగును. అంతియెకౌసని, చాళ్టుక్యృవంశ జుండగు (సపభువను నర్ధమియః 

జాలదు. రాజసల్మి_ యనునది వేరగుచో సీరాజనల్కి యెవరో 

"తెలియవచ్చుట్ట లేదు... పూర్వ చాళుక్యులలో రాజను ేరుగల 
న శేందుడో"క (డు కలడు. భీమనల్కి యనిన క్షు యతనిని -రాజనల్కి.. 

యనవచ్చును. కాని యారాజసల్కి_ భూవల్లభుండు భారత కృతిపతి 
యగు రాజరాజనశేందుో. ఆ శబ్ద మూతనినే 'తెల్పును, కాని 

యిత ఠాంశము 'ేవియు నంబంధించుటవేదు కాన వీశనాననము రాజ 

న రేందు,ని దనుటకును నవకాశవమంత గాం గాన్పించుట లేదు, Ma 

రాజన రేం, దుడననేల పూర్వ చాళుక్య వాననమనుటశే, వలనుపడు 

లేదు. అందులకీ (కింది యంశ ములు (పధానములు బాగుగ చి 

నంశయ నివారణము చేయవలసినవియు నివియె, 

వీరుదములు 

ఈ యుద్ధమల్ల శాసనములో? బూర్వ చాళుక్యుల బిరు ము 

"లేవియు గానరవు, చాళ్ళుక ఫ్ర శౌసననములలో నెంత చిన్న శాననము 
నంచైన వారి (పథాన వీరశుదము లొకటి శెండయిన. గాస్సించు 

చున్నవి. అవి యిందొక్క_టియైన( గానరాను. ఈ శాసననములలో 

విరుదములు వాడలేదనుకొందుమని యనునదియును సరికాదు, ఇంద 
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నేకములగు బిరుదులు వాడబడియున్న వి. అవియేవియు( బూర ణాళ్లు 
కులు బీరుదములు తెలియుటకు మన కనేకాధారములు కలవు, 
1. శాసనములు, 2. (శ్రీమదాంధ్ర భారతము, లె, కావ్యాలంకార. 

ఇవ్.. తెల్చు బిరుదములేవియు నీ వానన 
మున గానరావు చదువరుల యుపయో గార్థమై శాననస్ట ఓరుదము 
లను, బూర చాళుక్య వీరుదములను నీకి)ంద "వేటు కేటుగ నిచ్చు 

చునా వను 

క్ర కా రర ర రు ల నై లి జి వై అ 3 ౨ . es ౨ అ 

నృవాంకుశుశు 

సత్య _తినేతుడు 

రాజా (శయుండు 

(తిభువనాభరణుండు 

విష్ణువర్ధనుండు 

(తిభువనాంకునుండు 

సర్వలో కాశ యు డుం 

వీషమసిదిె 
థి 

విజయ సిద్ధి 

వి క్రమరాము(కు 

న లంద) మృగరాజు 

సమ_స్త భువనాశ/యు(డు 

చాళు క్యార్టునుంయు 

"రాజమారాండు(డు 

పండరంగ ెరవుడు 

సత్యాశ)యు(డు 

_-- యుదమల శాసనస విరుదములు ___ 
ధి గా థి 

. పూర్వ చాళుక్య శా సనస్థ బిరుదములు .,. 



ల నన్ను శతి CT leas 

చాళుక్యులు .నర్వసాధారణముగా. వాడుకొన్లు బిరుదముల్లు.. 
కూడ యుద్దమల్ల - కైననమ్వుల్లో "లేవ, య్లుద్దమ ల్లి శౌననమ్యురో. 
న్నశేంియును చాళ్టుక్ర / ఏిపదమ్యల శాన్తరాష్ర - ra | 

క | గ్ 

chy ఇందలి" రాజులు ౧ ౨౧. న. 

ఇందలి "రాజు రాజినల్కి భూవల్ల భోరీత్న' యిందు దేల్చంబడీ ' 
న జేకే. యున్నది, ఈ రాజనల్కి_ యెవ్వరో ' శెలియవచ్చుట లేదు, “యుద్ధ 

మెల్లుడను వేరొకటి పూర్వ చాళుక్య వొవుముఖలోని యకదాన వంటిది కలదు. కాని ప్రతని తతంవప ప్ర పరాజని . తెల్పబడనది, ద్వితీయ 
యుగ్ధమల్లుని తకాతయగు యుద్ధనుల్లునకు మ్ల ల్ల పేరోజన్ను పెరున్న దనుట 
కశాధారము మృగము. శాన్రన నిందున్న రాజనావ్టుములు 'నసందిద్ద 
ముగ పూర్వ చాళుక్యుల పూర్వుల నామములతో, సరిగ సరిపోలే లేదు 

శ్, దీన్ని కాలము = లం 
( Ca 

కాలవిషయమనములో మూవీ కాక త్ర పంతులుగారికి 
కూడ సందేవాము కలదని చారు వ్యాసిన ఉన్యాత ల 'తెల్నునున్నది. 

సనము నందలి విషయన్లుం'ట్టి చూడ్ల క్ష చేట్లో్సిన్లు గ్లామమ్మునందలి 
కుమారస్వామి ెజవాడరాగా నచట ర్ క్వానన్లస్ట్ర భూవ వళ్ల భుండం 
గుడి కట్టం చెననియు ననగా చే, బోలు నందలి సమారప్యోమ్యాల యము పడిపోయి యందలి కుమా స్వామి విగ వాము పూజా పుర 
నా) గారములు "లేక పడ యుండగా దాని _నీశాసన్గమ్ల వేయించిన 

జ్ఞ పీంచెనని భావమెనియు ro జయంతి నామయ్య పంత్తులునారు (నాసిన దానివల్ల కతెలియవచు చున్న యదీ: _ కావున య్యుద్ధమల్ల శాసనము రాజన స ేందు)ని పూర్వలగు పూర్వే చాళుక్య లు (సాయిం చిన దనుట కవకాశము గానరాదు. (| 
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tf 

ova ete 
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he ళా న! 

pa లలో ల్ కరా గట్ న్ nt 

చ 
|. యుద్ధశుల్ల. శడేనవమ్యు  చేయుంచిన ఇ రాజు వరకే శవయ. తాళ్ల. 

కట్టించిన, వరన శెన్సలు: దూ్యూతయే:. జసచేతువస్పైననియ్యు . నే. 
తేర్లుల్తు బనవ్లేసికొన్ధిన్ల కాలిలో విశ్వేశ్వరుని లింగము. - పగ్గులగూట్టినంత 

స్లాపము ప్తాందుదురన్సియ్య _ నెట్టు పెట్టినాడు... _ఎంత్ర వీచాజేశ్వమ్వా 
శశకళ 

రోజ్లున్యు గలదో, బ్లోద్రపడగలద్దు. న, రాజన్హకేరభ్రుని. “పూర్వులు పీక 

య్వీనులు , -కాడు, , నారాయణ. -వర్కపభాథ . .ఇభ్ధరాళ్యాలు. వారాఘా.. 

లాంట్లన్లుల్లు శ్రౌన్నయొట్టు పెట్టినవారు పీరుకారు.. శ్ర శె'వము “రానానూ మా క 

జనా న స్తవము వచ్చిన తతత ముద వీర వమైనది.. 

శాసన క్ మము బ్ ల్ సిం ఇ _ న్లో 
" గా న్ 

,. "న్గన్లమ్లు . ప్లూర్యత్తాళుక్య్ణలు గనెక్మంచు | కమముస "లేదు? 

ఈ యుద్ధనల్లు శాసనము. 46, పంక్షు లు గలిగి రాలికి నించుమించుగ 

నాస్టువెప్పు వ్వార్గియటడియున్న, ' పెద్ధ _శాననమైనను చాళ్తుక్టుల . యూన; 

వ్యన | గో లీమ్ము కాని, నస. (ఫశంనకాని. వూరియిత్త. కశ్తిశ్తాద్ది 

(పశసగాని, యిందు లే లేధు... కావున ఇది స్లూర్వస్తాళుక వొనన్మ 
మగునా కాదా! యను న్లంక్ష కు లోనై. ది, కాక క్రి గణపతి చేనుని. శాలు 

ములో 1185వ శక సంవత్పరమందు చేజోలునంద్లు కా ఒరి కియా 

లయ టు శాసనముల వల్లన _ చెలియవచ్చు. చున్న దసీకూడ 

కట్టియట తప. తరువాళవై. నేది -కాన్లి “పూోర్వమైనద 
న 

% y Pa rata 

శాచేరడు తీ రామయ్య పంతులుగారు యుబ్జేవ్యల్లుని కాల్వమృుసందె 
వ 

చేపలు నందలి - ; కుమారస్వామి ? “వి గవాము. బెజవాడ ep 
re Trey se 

పోటది ముంకుపో! కాకతి గణపతి చేవునీ కాలములో మరల చేజ్ , డ్డ GE Cy rn Sr తటి 
లులో నెట్టుండ (కలిగినదని శంకిరచ్వోని కిచ్చి. సమా నముల్ల 

తా ' Wer Fr 9 rr క్ గా గిం" PU 

చేమమ్లో' చోరి. ' వానిరాజూచీనంత 'యప హానంగతముంని చదు 
2 స్టకగిద ౮ టా నంటు టరరంయడ = డె 
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వనరులకు బోధపడగలదు. ఈ కారణములచే నస్మ దాదులము యుద్ధ 

మల్ల శెసన మనయిడునది చాళుక్య వొననము కాజాలదనియు రాజ 

నరేందు)నికు పూర్వము పుట్టిన దనరానిదనియు _వాసియున్నా ము. 

ఈ శంకలకు 'వేనికిని (శ్రీ లక్ష్మ ణరావుగారు సమాధాన మిచ్చి 

యుండలేదు ఈ శాసనము పదియవ శతాబ్రమునకు పూర్వము పుట్టి 

నిదని “కెల్పుట కభ్యంతర మింకొకటి గలదు. బహుతానన పరికోధకు 

లగు (శ్రి) మల్లంపల్లి సోమేేఖరశర రగారు రాజ రాజ నశేంద పట్టాభి 
సేక సందికయందు (పాచీనాం(ధ భఛాహాన్వరూపమను తమ వ్యాస 

ములో నిట్లు _వాసిరి 

“వారణాసిన్షచ్చు వారు” “గంగ కటుతో _ ఏనిలోని “వార 

“గంగ కుతి” ఇయ్యవి కీస్తుశకము పదునొకండవ శ ఆాబ్లి 
నుండి శాననములందు గాన వచ్చునన్న పదములు.” వీరు శాసనముల 
నన్నిటిని బాగుగ పరిశీలించి ఈ వాక్యరత్నముల వ్యోసిరి, ఇది సత్వ 
మగు-వో మన శౌసనము పదునొకండవ శతాబ్దికి పూర్వము పుట్టినది 
గాకూడదు. ఏమన నిందు *నబ్బారణాసి వచ్చిన పాపంబు గొం(డు 

$5 
కాసి 

అని వారణాసి యుదాహాదింపబడి యున్నది. మరియు నిది (బొవ్నాణ 

మతే'న్నత బ్టమును బోధించుచున్న ది, 

యుదమల జననము నందలి యుదముల శబము దప్ప తక్కిన @థ@ ౧౧ (౧ ద 

-వేవియు (పతివాదుల కనుకూలించినవిగా లేవు, నామ సాదృశ్య 

మున్నంతే మాత్రమున దక్కిన యంశములు (బతికూలముగా నుండి 

ననూ దీనిని రాజనశేందు' ని పూర్వుడగు యుద్ధమల్లుని శాసనముగా 
గహించుట మహా సాహసమగును, కవుల చరితములు వ్రాయు 
టలో మననారు నావు సాదృశ్యము నాధారముగా తీసిఫొని బహు 
2 ర రి థి బములందు ఫ్రాలిత్యములకు లోనగుచున్నారు, (1) కొమ్మన థివ 

లీలా విలాస మొనరించి నట్టుండగా నామ సాదృశ శ్రముం బట్టి తిక్కన 
౧౧ లు 
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సోమయాజి తండ్రియగు కొమ్మన్న యే శివలీలా వీలానము నా/సీనట్లు 
ఏరేశలింగముగారు లిఖంచిర. శివలీలా విలానము (నాసీన కొమ్మన్న 
వేరు. అది రచించిన ఫొమ న్న (శ్రీనాథుని కాలములో నుండిన 
నిశ్శంక కమ్మున్న. (2) భాస్క_రనామ సాద్భశ్యముం బట్టి భాస్కర 
రామాయణము రచియించిన కవి తిక్కన తాతయగు వంతి భాస్క_ 
రుడని వీశేశలింగంగారు (వాసీవేసిరి ఆ గ్రంథము వాసినవాడు 
తిక్కన శిష్యుని కాలములోనున్న హూుళక్కి_ భాస్క_రుడు. కాని 
వంతి) భాస్కరుడు కాడు, నామ సాదృశ్యముం బట్టి బాలచిత్తాను 
రంజని యను కావ్య(పకాశ వ్యాఖ్యను విరచించిన నరసింహ శ్మాక్తి 
తండి/యగు మల్లి నాథు నకు పంచ కావ్యవ్యాఖ్యాతృత్యమును గట్టి 
పెట్టర, పంచ కావ్యములక్రు వ్యాఖ్యలు (వాసిన మల్లి నాథుడు వేటు. 
అతడి గోతము వేటు, ఇంచుక నామసాదృశ్యముంగని వీన్న కోట 
పెద్దన్న (వద్యుమ్ను చరిత్రమును విరచించెనని (శ్రీ) మానవల్లి రామ 
కృష్ణ కవిగారు వాసిరి, ఆ గీంథము వాసినవాడు పొన్నాడ పెద్ది 
రాజుగాని విన్న కోట పెద్దన్న 'కొడు. నామ సాదృశ్యముం బట్టియే 

.పౌఢకవి మల్బన్నను బమె శ్రర పోతేన వుతుడని మనవారు [భమపడు 
చున్నారు, అతని తండ్రియగు వోతన "వేలు, గో తాదులంచే శేదము 
కలదు. మల్లన్ననే తీసికొందము, నామ సాదృశ్యముచే భ్రమపడి 
గణితము నాాసిన పావులూరి మల్ల నయే భదా[ది రామశతకమును 
పర చించి నట్టు మనవారు తలంచిరి, గణితక్రర్తయగు మల్లన తం(డిపేరు 
శివన్న. శతేకక_ తేండివేరు రామన్న, ఇద్దరును వేటు, నావు 
సాదృశ్యముం బట్టి చి(తొంగ్ వలచిన సారంగధరుని జవీంచినవాడు 
భారతకృతిపతియని రాజనశేందుడని మనవారు సావాసించి వాయు 
చున్నారు, ఆ పని యొనరించినవాడు మాళవ దేశాధీశుడన మరియొక 
రాజనశేం దుడు. ఇట్టి వనేకములు గలవు. అస్లే యుద్ధమల్ల నామ 
నాదృశ్యముం దీసికొని ఈశాననము "వేయించినవాడు 'రాజననేం్యదుని 
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అ స్రయ్యుడగు “యుద్ధమల్లు జేనుట తగదు. అందులో ననే "వధ్యానాంక 
ములు వ్యతిరేకముగా నుండ్రగాకూడ నీ పాదము సల్చుట మహో 

ప 
శ 

సొహోనము. శౌననములో నెద్దణు. యటద్దమలులు చేరు, (శ్రీశామయ్య 
ద... ౧౧, “శరా? 
| 

రర క్ర హోరు ' వవేన్నకువోశిద్దకు కలకోనీ | (భమపడిరి శాననమందలి 
'యుద్ధమల్ల “శేట్టము' బికుదమై' “విశేప్పణమై యండవచ్చున్తు, _ - 
గడి 

గా re Pe : Came శాసన లిపి. నను = క. ల డ్ న 

గ శాసనము నందలి లికి నిబెట్టి' “ఊయ్యి" రోజనరేరదుని కంత 

భా సవికనున వాయ బ్రతివోదుప్రి సౌవాసించికి, లయను దగ మ్, 
వమన. సీ: 'యుద్దనుల్లున్తి. " సొననమునందో] గల ల్ని లికి స రాజన్న శేందుని 
శాసనము 'లందీసాడ గాన్ఫించుచున్న ది, = "అదా యుద్దేమల్ల “సోన 
"నము నందలి పూర్ష్వ్యలిపిక గల హాశ్తేదో యొవ్యరును జిప్పు తేషు? నాప్. 
"క -లివిన ల శొననము లచకముల శోలము మనకు. కేలియవచ నాటు 
లేదు అవీ-రాపన్యేదునిక్ దళువాతి వేమా కావనుట” వరి? కసి 
"కాలము గలద్లు* _యుద్ధవాల్డు “శాససలికి.. .పూళ్వలివి' -వూర్వలివీ యని 
“ఫఘాోేష్ంచి.మనవాశు me లోక ప్యతారణవకు' చేయుచున్నారు. 
ఈ" పూర్వ 'లీపిక్ని దోని తకుచాత లెవియనబడు'* దానికిని - పీరు" కప్పు 
వీనంతరము సత్యమే యుసనతల్ ' నది" ముంత నూత్మువకగ నున్న దో 

కనుగొనుడు. "రోజన కేంచున" సెద్ద తంచేఎయనగ న్ధ క్రి క్కి వర్ల “క్రాాంట్రష్రులో 
“యుద్ధనుల్ల శాననలివిత్తు పాయలో. నురజెడిదస్ 'పృకిపకులే. 'యరగీక 
(కంచి యున్నారు. అగా -ళ్లోజన శేందూోని "కోలము. ' వేకు - నదియే 
"వాడుకలో: నున్నది. “ఆక శాజినశేర్వాదుని కాలములో నన్ననో. రాజ 
పొరేందు9డ బొ “యించిన' నలచంపూడీ ,.ఇొో సనముం బట్టిచూడ నాతని 
₹కోలములో హః స్ లివి పోడుకైలో నున్నట్లు" "సు స్పస్టమాదన్నది. 
“కుసవ్లోరు' తెచి న. ముషాయాదావోదము మృపావాదమైనది, "రా 
జూశీం మని కాలమునే చముళీయొక లిజీ పో “రంభొమైన TR 
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ఐనను నయ్యది (పారంభమైనది నాడు మొదలు లేఖకులెల్ల రు రెండవ 
కత్తునే వాయ మొదలిడిరనుట యనంభవము. కొందు క్రో త్త 
కతు వాయుచుండ వచ్చును. మజిఫొందణు (పాతకత్తు (వాయు 

చుండవచ్చును, కొంతకాలమిట్లు నడచిన తరువాత (_బాతకత్తుపోయి 
(కొత్తకత్తు వాడుకలోబడి యుండవచ్చును, రాజన రేం(దుని తరువాత 
గూడ గొంత కాలము వజుకు గొన్నిట _బాతక్తె నిలిచియుండుటు 

యసంభవము గానేరదు. కాన లికినిబట్టి యుద్దమల్ల శాననము నన్న 
యకు పూర్వమని చెప్పబోన్రుట యనుచితము. కావున లిపి నాథా 

రము చేసికొని యీ శొననము రాజన రేం దునికి పూర్వమే పుట్టిన 
దనుటకు వంనుపడుటవేదు. 

మజేయును నీశాననము నందలి కథనుబట్టి చూచినను నియ్యది 
పాచీనమనుటకు సందర్భపడుట లేదు, వమన (శ్రీ) రామయ్యపంతుల 
వారు చేబోలు నందలి కుమారస్వామి యాలయము పాడుబడివోగా 

నరిదలి స్వామి విగోహము బెజవాడ దెచ్చి యచట నాలయముకట్టి 

యందు దానిని స్థవిందుటను గూర్చి శాసనము ముచ్చటించు చున్న 

దని 'కేల్చిరి. ఇంకను చేబ్యోలునందలి యాలయము కాకతీయ గణ 
పతొరాజు కాలములో ననగా 1105 వ కక నంవత్పరమున బాగుగనే 

యున్నట్లు 'తెల్చిరి. అటుపీమ ఆ కుమారస్వామి విగోవాము బెజవాడ 

వచ్చినది. కావున బెజవాడ యందలి కుమారస్వామ్యాలయము రాజ 

న ₹౦దుని తరువాత వెలసినదిగాని పూర్వము "వెలసినది గాదు, 

ఇట్లు (పధానాంశము లన్నియు యుసద్ధమల్న శాసనము రాజ 
న రేర్య దునికి బూర్వులగు యుద్ధమల్దులతో సంబంధము లేనివగు చున ్న వి. 
వమన పతివాదులు తమ సాహాసాతిశయము నాభారముగా డీసికొని 
యయా నిరర్ధక శాసనము నందలి పద్యముల నన్నయకు బూర్వవు 

నానినిగా చేయ ఏిచిత) ప్రయత్నములు చేయుచున్నారు, ఈ నానన 
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మెప్పుడు వాాయబడినది. యెవ్వరు వా్రాయించినది యను నంశములు 

సంచేహములో బడినవి. పలున్రురు పండితులిది చాళుక్య శాననము 

కాదనియు, నన్నయకు పూర్ణము వ్రాయబడినది "కాదనియు నాదిం 

చుచున్నారు. నేనును. సీ విషయమై యొక వ్యాసమును వ్రాసి ఇవి 
యన్నియు బరిషక్పత్సిక, యాం_ధపకిక, 'బాలభారత్రి యార్యపుభ 

లోనగు పత్రికలలో పిచురింపబడుచున్నది. (శ్రీ) నడింపల్లి జగనాథ 
రావుగారు. కార్చర్ష (శ్రీనివానరావుగారు, చిలక్రమ్నర్తి నరసింహా 
చార్వులుగారు బి, చం దాథట్ల రామమూర్తిగారు మున్నగు 

పండితులీ విషయమై విశేవచర్చ గావించి లమ్మణరావుగారి యభి 
పా్రాయమును ఖండించి వేయుచున్నారు.. ఇంతకు పూర్వమే (త్ర 

వేటూరి పృభాక రశా _స్త్రిగారు. మున్నగువారు యుద్ధమల్ల ఛొనన 

పరిశోధనము గావించి దాని నన్నయ కీవల బెట్టియుండిరి! వీరికి సరి 
యగు సమాధథానముల (శ్రీ) లక్ష్మణ రావ్రగారీయలేదు,. మటియును 
నింత వినాదములోనున్న నిర్జీవ కౌననమునకు జీవము పోయనెంచి 
(శ్రీ లత శ్రైరావుగారు చెండు సంజీవనీ గుళికలను సిద్ధిముచేసిరి. 
అవి యేపయన బై శాసనమందలి యక్క_రమొక్క_ండు వింతవిలువతో 
నొప్పారి శాసనము నన్నయకంకె బూర్యము పడునట్లు చేసిన దనుట 
మొదటి గుల్ళిక, ఆ యత్సర రాజమే దన నరవమునందు వింత యక్క 
రమై విరాజిల్లుచున్న నొక నొక నక్క_రమంట, దీనింబట్టి ఏీరుశాననమం 
పాచీనమని రూఢచేయుదురట, మన పూర్వులకు శబ్ద శా స్ర్రజ్ఞత 
విశేవముగ గలదు. వారాం(ధమునంగల యత్సరముల నన్నిటిని 
బాగుగ పరిశీలించి వానిలో నంస్క్భ తాతరములేవో, చేశభాపాతు. 
రములేవో విభజించి చూవి యున్నారు. మన లక్షణకారులు ఎ ఒ, 
చృజ జ్క6 యను నీ యారత్షరములును చేశీయాకురములని నుడివి 
యుండిరి కాని (శ యను వింత యక్క_రమును, దదుచ్చారణమును 
మన భౌవలో ను”డినట్టు కెల్పలేదు. అప్బటివారికి చెలియనిది నేంటి 
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వారికి దెలియననుటలో సందర్శములేదు. అయినను (శ్రీ) లమ్మణ 
రావుగారు తామ వింతేయక్క_రమును _గొ_త్తగనిపెట్టితిముని నిదివర 
కెవరును గనిపెట్టలేదనియు వాసిరి, వీరి (వాతవై నేనార్చిన పెద్ద 
విమర్శనమును బరివత్సతికలో (పచురించితిని. దానికి (శ్రీ) లక్ష్మణ 
రావుగారు మరల సమాధానమోయ లేదు. సమాభానమోయరోగిన 
వ్యాసముకాదు కాన సమాధాన మోయ లేదని (పచురింపించిరి. అంత 

టితో నూరకు-డక మరల తము యింటిలతోయహాడు గుడిచి విద్యగరచు 

చున్న మహారాజ రాజకి (శ్రీ) కానూరి ఏరభచేశరరావుగారి 
ద్యారమున నొక (కోధనంజనిత బహువిధ దూవణాంచిత నమాభధాన 

మిప్ఫించిరి. -దానికి నేను (పత్రి సమాధానము వాయుచున్నాను. 
అదియంతయు 'నిచట నె త్తదగినది కాదు. అట్టు చేసినచో గ్రంథ 

వి_స్తరమగును కాన (శ) లత. ఇణరావుగారి వాదవైఖరి బోధపడుట్నక్తై 
యొక్క_యంశము 'దెల్పెదను, 

(బ్ర) జయంతి 'రామయ్యపంతులవారు య ద్ధమల్ల వాననములో 

నెచ్చటను నరవము నందలి వింతయక్క_రమును కని పెట్టియుండ లేదు, 
వారు “డిగా జదివిన నానిలో నివికొన్ని ఏంతయక్క_రములని 

(శ్రీ) లత్ముణ రావుగారు సెలవిచ్చిరి, ఆ వింత యక్క_రముయొక్క_ 

రూపము శకట శేఫమునందలి అడ్లగీటును _ దీసివేయగా మిగిలిన 
రూపము వంటిది. (4 ఈరూపము గలవానిని “డిలుగ (కీరామయ్య 
పంతులనారు చదివిరి, (శ్రీ రామయ్య పంతులబారు “డిలుగ జుదివిన 

చోటు లన్నిటిని (శ్రీ లక్ష శ్రారావుగారు బహు వివరముగా బరి శీలించిరి 
కాని యొక్క_దానిని 'మాత)మే విడిచిపెట్టిరి. అది 'యేడియన “బెడగు” 
'అనుపదము. .ఇందలి “శి శాసనముందు (శ్రీ, లక్ష్మణ రావుగారు చెప్పీన 
యడ్షగీటు లేని శకటశేఫముగ (4) సీబడియున్నది. కావున (శ్రీలక్షుణ 
రావుగారు దీని నరవమునందలి వింతధ్యనితో “బె*గుల అని చదువ 
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వలసినది, అట్టు చదువలేదు. (జ) అదియీమి చిత్రమో గాని దీని 
నొక దానిని మూ (తము చల్లగ జారవిడిచిరి నేను నా వ్యాసములో 
నీ పదముపైకి (శ్రీ) లతమ్మణరావుగారి దృ్టి వోలేదనియు దానికి కారణ 

మేమనియు నడిగితిని, అయినను (శ్ర) పరభ్య దేశ్వరరావుగారి ద్యార 
ముగా నిప్పించిన విపుల సమాధాన రాజములో గూడ నిదిముల్ల గ 

జారవిడువబడినది. ఇది యుల (శ్రీ) లత్ముణరాన్రగారి కటాయ్ మునకు 

బాత్స)ము కాలేదననీ బెడంగు శబ్బము కన్నడమునందును నరవము 
నందును “డ్ కార యుతముగనే యున్నది. కాని “*” కార 
యుతేముగ లేదు, అనగ (శ్రీ) లమ్మణరావుగారి వాదమునకు భంగ 
కరముగ నున్నది, దీని మూలముగ శ లక్షుణరానుగారి బాద 

మంతయు బడిపోయినది, శ్రీ) లత్ముణ-రావుగారు "కాని వారి వీరభ బే) 

శ్యగరావుగారు గాని నమాధానమిాయ లేని సితీలోకి వచ్చిరి. ఇది (") కారవాదఫలము 

ఇక ౩ డవ గుళికం గూర్చి ముచ్చటించుకొందము, మనవారు 
శాసనము నందలి తెనుగున చేని వింతయక్క_ర యొకండు తమకువానన 
కాలము దెలియ చేయునని త*ంచిన డాని కంశును మిగుల వింతను 
బుట్టించు మరియొక యాధారాఫానమును నీరు 1922 సంవత్సరపు 
టుగాది సంచికలో పీచురించిరి. వీరికి నీసారి శాసన శియ్ యూ 
శాసనము రాజరాజన రేందునిక్రం కె 'బ్బాచీనమని కేల్బుచున్న దంట. 

ఈ శాసనస్థ శక్చార్థములు చెప్పునట్టియి. నందలి రాజుల నామములు 
చెప్పునట్టియు వారి వంశమును జెప్పునట్టియు శాననకథ చెప ఎనట్టియు 
విశేషమును శాసనమేజాతిపై _శెక్క_బడియున్నదో యాకాయి 
వారికి కేల్పజొొచ్చినదట, ఇది వింతకాదా !? అయినను ఆ శిల తెల్పిన 
(కమమునుకూడ బరికీలింశేము, “శాననవు జాలిని అడుగుడు” అని 
(శ్రీ లక్ష శ్రి*గొవుగాప _వాయించిరి, యేవి సమాధానము చెప్పినది, 
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బట్టు దెల్స్పినది. జాతికి నాలుగు పలకలు గలవు, ఎదుటి పలక వై 
సాననము పారంభింపబడినది. దానికి నెడవ్శువై పునున్న పలక్రవె 
గూడ శాసనము (కిందనుండి మీదకు జేక్క_బడినది. మిగిలిన శాసన 
భాగము కుడిపీక్కనున్న పలకమై 9 పం కృలకు లై గా జెక్క బడి 
యున్న ట్టు (9) లత్షుణరావుగారే యంగీకరించిరి, మూడవ పల్నకే 

ననగా గుడివై పు పలకవై దొ”మ్మిది పంక్తులను బదియవ పంక్తిలో 
మూడక్షరము=ను జెక్క_బడినవి. ఇంకను తాయి విశేవముగ మిగిలి 
యున్నది, ఆ మిగిలినభాగ మలిఖతమగుచో చానిమోదనే మిగిలిన 
శాననభౌగము (వాయక 4వ పిక్క గొన్ని యతురములను వాయు 
టకు గారణ మేమి? కారణమిడియె యుాడును, ఎదుటివై పు అంతయు 
(వాయుటయెన తరువాత దాని ఎడమ పక్క నంతటను (వాసి లిపి 
కారుండు కుడివ)క్క_ శాసనము వా్రాయుచుండగా సీశ్వరభట్టు నానన 
మడ్డువచ్చినడి. ఆ హేతువ్రుచే మిగిలిన పంక్కులకె లిపికారుడు 4వ 
చెనునకు బోయినాడు. ఈశ్వరభట్టు శాననమంతకు బూర్య మే 
వాయబడియున్నది. విమ్ముట యుదభ్ధమల్ల శాసనము లిఖంపబడినది, 
ఆ హేతువుచే లిపికారుడు మన శేదుటి, పక్క_ నంతటను, చానియెడవు 
(పక్క_నంతటను, గుడివై పున నుపరిభాగమున సశ్వరభట్ట శాసన మద్ద్డు 
వచ్చు వజకును కౌసనము వాసి తరువాత సీశ్వరభట్ట శాసన మడ్డు 
వచ్చుటచే సేవించిన భాగమును లిఖంచుట కె నావల్నవె పుకుబోయెను 
ఇది ఆజెయి లెల్చుచున్న రహన్యము నాల్లువెపుల జెక్కినను శాసన 
మనంపూర్ష మైనదని లెల్చుచున్నది. చిరుదావళులు మున్నగునవి 
చాళుక్య వీరుడా వళులకంకు భీన్నములని ఘోవించు చున్నవి. ఈ 

శాసనము వాాయునప్వుడు కొంతభాగము వాసిన తరువాత సేశ్యర 
భట్టు శొసనమడ్డురాగా నాల్లవ (పక్కకు మరల్భ్బవలసి వచ్చినదని 
తెల్పుచున్నది. అనగా నన్నయకు దరువాత నీ శాొననము (వాయ 
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బడెనని తెల్బుచున్నది. చదువరులకీ విశేషములు విశదమగుటకై 
శాసనకగమము చెళ్పెడు పటము నిందిచ్చియున్నాను. ఆయి చెప్పు 

దానిని (శ్రీ) లక్ష్మణరావు గారా'వేశపూరిత్తుతై యుండుటచే సరిగ 

"తెలిసికొన'లేకపోయిరి, శాసనములో గాలములేకయుండగా, శౌసనస్థ 

ఫురుషులేవంశస్థులో "తెలుపుటకు సరియగునవకాశము లేక యుండ, నందలి 

యుదమల శాసన పటము, 
ధగా 

ఇకాబ్రియొక నాల్లు(పక్క_లలోను మొదటి (పక్కకు గుడి 

యొడమలనున్న (పక్క-లుచీల్సి మొదటి (పక్కయున్న పెడకు మడిచి 

పెట్టబడినవనియ నుకొనుడు. "మొదటి (పక్కకు 'వెనుకవై పునున్న 

నాల్లవ (పక్కను చీల్చి మొదటి (పక్క_మోదికీ మడచితి మనుఖనుడు, 

ఈ విధముగా తాతియొక్క. నాల్లు పక్య-లును చదువరుల యెదుట 

సెట్టబడినవని యనుకొని కొసన రహస్యము (గ పించు కొనవలయును, 

రాజేందచోడ దేవుని శాసనము 

యుద్దమల్ల శాసనము, 

(మొదటి పక్క అనగా శాసనము (పారంభమైన (పక్క) 

1 స్వస్తి లి పాంకు శాత్వ_న్హవత్స 

ఏ ల సత్య క్రికేత్ర | విస్తర (శ్రీయుద్ద 
ఫ్ మల్లుక్ణా నవద్య -విఖ్యాతకర్తి 

4 .(పస్తుత రాజాకేయుణ్లు (దిభో 

5 వనాభర నుడ్డు సికల | వస్తుస 
6 మేతుణ్లు రాజనల్కి_ భూవల్ల భు 

7 ల్ధాల్లి ౯ | పరగంగ బెజచాడం గొవు 

8 రసాగమికి భక్తుణై గుడియు 1! ని 
దా 

9 రుపమ చుతి నృపధా ముణే త్తిచె 
ఏ = జ్! 



10 

11 

12 

18 

14 

15 

16 

17 
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నెగి దచ్చకా మరఠంబు 1 గోర ౧ 

లిన్లు కుడిపి బృన్షంబు గెనియు 

బ్లు వారు | (౨) రిగాక యబ్బార 

నాసి (వచ్చిన వాపంబు గా 

ణు | వెలయంగ నియ్యొట్టుడస్పి 

నలినువై విడిసిన బో 

ల1 గల తాను పతులనురా 

జ్రు పట్టంబు గట్టన పతి 

యుదవుల ఛాసనము 
థి ౧౧ 

11‘ 

DR 

(౧ 

(రెండవపక్క_ అనగా ఇతాలియొక్రి. యెడమ (పక్క (కిందినుండి 

ల6 

లీక 

వై! 

వల 

లలి 

8! 

లి0 

29 

28 

లి 

26 

25 

24 

298 

మోాదికి జదువనా 

బుగాగ 

తిదవ్ని యడ వుటపొ 

రదీని నారు నిల్చినవారు 

ను బెట్టి వరుగనుజ 

రాణ్ణు సోటి గోరగ 

లుయే వెడు రతిర బేలు 

నుంగా_ర్రికేయునకు 
ల్ంచె గుడియు మఠంబు 

బయన్న నిచ్చ | గని మల్ల త్ణె 
Gs 

రు ణమ సేకొొని యిన్లు వృత్యతు 

చ్చక తివిజేయిన్నెలవ | యనఘు. 

యనుసుతేణ్ణా లు సోటు మె 

వాడ జాత కువచ్చి | త్రిణ 
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22 (న) నుతచే బోలనుణే బెజ 
లు య్ 

౨, డిసిన పాపంబు దమకు | జ 

20 పఫలంబుపేషీంచి నాలింగ బ 

19 వెల్వజించిన నశ్వ మేధంబు 

1ర యు | నవియం బయ్య్యారల 

యుద్ధమల్ల శాసనము 

(మూడవ[పక్క_ అనగా జాలిక. కుడిపక్క) 

ఏ'7 రమనతో బెజవాడ కేల 
౧౧ 

లం బెడుంగును రతీయుంగాను 

కిరి న్షమతత మల్ల పరాజువే (౧) 

40 రడుదానుం గట్టంచె 10 (గమ 

41 ౦బున దానిక క లశబిడ్ల 

42 ట్రునాగ మొగవూడు | వమ 

4కి రంగ(శ్రీయుద మలుగై తీ 
థు ౧౧ టవాలాకో 

-4 0చె నమిత తేజుండ్లు ] తేన 

45 ధము శ్ వొడంజడి కాయన్యపవు 

46 లకున్ల 

(ఈశ్వరభట్టు శాసనము 

యుద్ధమల్ల శాసనము 

(నాల్లవపక్క- అనగా మొదటిపక్క_కు వెనుక పునున్న పిక్క) 
47 బుణు 

G 

“రాజనల్కి. భూవల్ల భుండి ను పదము కొరక కానిదై యుండ జాళుకుుల 
విరుదములందు లేక యన్యుల బిరుడములందుండ నీ (ప్రధానాంశము 
కన్ని టికి సమాధానము చెప్పక యీ శాసన రిలే సమాధాన మోయ 
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గలదనియు. నొక్క యక్క_రమే కాలము చెల్పగలదని (వ్రాయుట 

సావాన యుక్తమైన దుర్చలపు నాతకాదా ? ఇట్టి దుర ఎలవువాాత 

వాసి బహుపండితులచే శంకింపబడిన తవు జుర్పులవాదమును నిలువు 

కొన విశ్వప్రయత షముచేసిన (శ్రీవేంక ట లక్ష తగాను పంతులువారు 

తమ యధ్యతమపన్యానములో యుద్ధమల్ల శాసన వాదముల గూర్చి 
యెమి వాాసిరో గనుడు. 

““నన్నయభట్టునకు బూర్యము కెలు/సనం బద్యరచన లేనే 
లేదనియు నది నన్నయచే నూతనముగం బుట్టింపం బడెననియు6 దలం 
చెడు పండితులు ఫకొందజు మన దేశమునందు గలరని మోాళెజబుంగు 

దురు పూర్వ లిపి శోధన శాఖ వారికి బెజవాడలో యుద్ధ మల్లుని 
శాసనము దొరకినప్పటి నుండియు నీ వాదము పూర్తిగ ఖండిత 
మైనది” | 

“అయినను నిందుకు నొప్వకొనని వారు గొందరు కలరు. 

ఇంగ్గండులో నింకను భూమి గుండుముగ లేదు. బల్ల పరువువ లెనే 

యున్నదని వాదించువారు కూడ గలరు. వారికి సమాధానము 

చెప్పుట యెవరి తేరము?ి” 

(శ్రీలత ొగానుగారి ధైర్యము కొనియాడ దగినదియీ. వమన 
యుద్ధమల్ల శాసనము సంచేహములమూట, శొనన మొకట్యా రెండా, 

మూండా యను నసండేహాము పండితులకు గలదు. 1) శాననకాల మేది 

యనునది సంశయాస్సదము. 2) శాననము (వాయించిన రాజెవరనునది 

సంచేహాస్సదము. వాని వంశమేదనునది శంకసీయము, వారి బిరుదు 
లేవనునది చింత్యము, వావి పూరు లెవరనునది తర్క్య్యూము,. ఇది 
యేల యసంపూర్ల మనునది యాలోచనీయము. శాసన లివియొక్క 
(పాచీనత పరికోధసీయము. ఇందు *“* అను వింత | దావిడాత్సర 
మున్నదా చేదా యనునది పరిశీలీయము, బ్రిందలి కొన్ని (పథాన 
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వాక్యముల యర్థము దువావ్యాము. ఇట్టి శాసన రాజము (పాచిన 

మగునా గాదాయని శంకించుట భూమి గు. డముగా నున్న చా బల్ల 

పరుపుగానున్న దా యని శంకించుట వంటిదని మన లమ్మణరావుగారు 

శెవిచ్చిరి ఇది పెద్దవింత. ఇట్టి ఛ్రైర్యో కులు పలికిన లక్షణ రావుగారు 

కూడ దుదకు నీ శాసము (పాచీనమగునో కాదోయని భయంపడి 

తవువాదమును నిల్పుకొనుట కయి శాసనాంతర సాహాయ్యముంగొన 

_విశ్వమునంతను గాలించిచూ చి కెండు శౌసనరాజముల సంపాదించి 

తమ యధ్యత్ పన్యానములో వానిని నేర్చుమోర "నెక్కించిరి. మొదట 
నీ నూతిన శానన రాజములం బీకికాపురములో జరిగిన యాంధ“ 

సాహిత్య పరిషత్సభలో జకవుటకు నిశ్చయించిరిగాని యే హేతువు 

చేతనో యట్లు చేయలేదు. అయినను చిరకాలములోనే జరిగిన 

చితాడ సభలో వానిని (బకటించి నందులకు వారలకు నునమెల్ల 

రము గృతజ్ఞ లమై యుండవలసియున్న ది. కాని పని (పకటనమైనను 

ఛారాళముగ జరిగియుండిన బాగుగ నుండి యుండును కానిండుం 

ఆశాసనముల (గ మముగాధ బరిశీలించి చూచుకొొందము. 

వీరు మొదట నిచ్చిన శొసనము నెల్లూరు ఇన్ స్కి_ప్ట్న్ అను 
(గంథముయొక్క శెండవ సంపుటములో $544 వ పుటలో వీయ (బడిన 
దంట, ఈ శాసనమున నినపద్యము కోలడట, దీనిని మన లక్ష తాగాను 
గారు [(పకటించుటలోగాడ గొంత చమత్కృతి గలదు. నెల్టూరి 

శాసనములను (గ్రంథములను (బచురించిన కొనన పరిశోధకా గ 
గణ్యులా శాసనము పద్యమయ మని (వాయ లేదు. వారిచ్చిన వాఠ 

మునకును నా్యగంథములోనిదని మన లక్ష శ్రొ గొను గారిచ్చిన దానికి 

శేదము కలదు. ఆ(గంథములో నున్న దాసిని. ' దాము తవు యిచ్చ 

వచ్చినట్లు దిద్ది తామట్లు దిద్దీన రూపముతోశే గంథస్థ పాఠముగా 
మనవారిచ్చిరి. దానిని సీసపద్యము చేయుటకై మణుల మజులం దమ 
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దమ యిచ్చ్నవచ్చినట్లు దిద్ది మూడవ రూపమును (ఒకటించిరి. ఈము 

సంస్క_రించి సంస్కరించి [ప్రచురించిన యా మూడవ రూపము నస 

పద్యముగా నున్నదట. ఇట్లు రెండు బట్టలు పెట్టి తుదకు సీసపద్య 

సారమును మనవారు దింపిరి, చదువరుల యుపయోగార్ధమై ౨ 

మూడు రూపముల నీకింది నిచ్చుదునా న్నను. 

నెలూరు శాసనముల (గ ంథములో నున్న రూపము 

య 

య 

“మొదటివె ఫు (151 side) 

౨, సి త్తం. సముణ్లు శివ 

కరీ పదవర పవి త్రుణ్ణ 

4. ఖలుణ్లై నృత రిపు బ 

ని, లుణ్లా హ వరాద్యుణ్ణి (రామజల్ణ) 

6, యోధథ్యా సింహాసన్ము 

7 గణిత దాన మూన్వుగ్డు గజ 

చెండవానై పు (2nd side) 

1. లయుజ్జా. + . త్వసణ్ణి . 

2. నపణ్ణరగుం వ్వ చృణయుగాని 

లి. కోలడి వేని కోట్ట బుం లోడి (చి) 

4 గోణ శేనల్లా తేని పక్షపాత 

ర, సలవిత. .. పదగ 

మూడవవై పు (3rd side) 

“తాకాన్ను ఏిధభ గోకవ 

(గంథస్థ రూపమని కీలత్మణరానుగారు తేమ య ధ్యమకోప 

న్యాసములో నిచ్చినద్ (కిందిది. 
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“మొదటి ప్రక్క 

1, (స్తీనిరవద్యుణ్లు 

2, సిత్త,,. సముణ్ణు శివ 

ల, పదవరా... సేవితుణ్ణు 

4. భిలుడ్ణు నృతేరిపుబ 

ర్స్ లుణా వావ రావ రావ రణ 
ఫ్ CD 

6. యోధ్యా సిఘాస నుణ్ణ 

7, గణిత దాన మాన్ఫ్యుణ్ణ గజి (ty జ్ 

"రండవ (పక్క 

రి. లయుణ ..వావణ 
డ్ G 

9. నపణ్ణరంగు, ద్వి. . చ్చలో యుగాస్టి 

10. కోలడి వేని కొట్టంబు గ్యాడిచి 

ll. గొణకెనల్లా తని పక్షపాత 

12. నలలిత. ..పగద 

మూడవ (పక్క 

14 తాశకాన్ను విభ గర వెన్ష్ర 
దీనిని లక్ష ఎణరావుగారు సీస పద్యముచేసి యిచ్చిన రూప 

మో కందిది, 
' 

న్ 

శవపద వ (ర) రాజ్య | సేవితుణ్ణు 
2. ఖలుడు నన్ఫత రిపు! బలుడు నాహ వరావ 

రణ్జ్ణ యోధ్య నీఘాస | నుణ్ణగణిత 
ర. డానమౌాన్యుడ్డు (దయాని) లయజ్జు (మ 

(భణ్ణన) సాన ర రంగు 
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4 ... అ ... కొలడి లేని 

ఫొట్టము ర్బోడచి | గొణకనల్ల 

5, తని పక్షుపాతి 

౮, 

7. 

8&8 ee we ee విభవ 1 గారవేం(ద. 

ఈ విధముగ మన లక్మ్మణరావుగారు. శెండు బట్టలపెట్టి సార 

మును దింపి తుదకు శాసన వాక్యముల నొక సీసప ద్యాభాసము గావిం 

చిరి, మొదటి రూపమును దిద్దిన కమము, 

"మొదటి సాఠములో మొదటి పం_క్తీలో (క్రీనిరవద్యుణ్ణు అను 

పదము తరువాత కెండు చుక్కలు కొనన లివిజ్ఞలచే పెట్టబడియున్న వి. 

అచట శెంశకురములు లోపించినవని భావము. నెల్లూరు శాసనము 

లను (గంథములో సిబడిన శాగనపటముంజూడ నచట శకెండకరములు 

పట్టగలిగినంత చోటుల యలిఖతవుగు భాగమున్నట్లు గాన్చించు 

చున్నది. 'రండతురములు లోపించి యుండునని లివిశా స్రాజ్ఞ లు తలంచి 

నది సరిగ నేయున్న ది. అయినను మన శ్ర లక్షుణరావుగారు దానిని 

చాటింపక “శీ నిరవద్యుణ్ణు సిత్తజాతసముణ్ణు” అని (వాసివేపిరి, 
అట్లు (వాయకున్న పద్యము కుదరదు. లిపి కా స్రుజ్ఞులు తలంచి నట్టుగా 

(శ్రీనిరవద్యుణ్ణు స్పిత్త జాతనముణ్ణు అను పదములకు నడుమినున్న 
'రెండకురములు పట్టతగిన యెడమును బూ_ర్హిచేసి “(శ్రీనిరవద్యుణ్ణు 
ద్యుతి సి _త్త జాత సముణ్జ్డు అని లిఖించిన సిసపద్యము చెడును. పద్యము 

చాడినను శాసనములో “(శ్రీనిరవద్యుడ్డు" అనుదానికిని “సిత్తజాత 

నముడ్ణు” అను దానికిని నడుమ రెండక్షరములు పట్టదగిన యెడమున్న 

మూట సత్యము. దొరతనము వారిచే నెన్నికం గన్న పూర్వలివిజ్ఞ 

లచట శెండకీరములో లోపించి యున్న వని (నాసిరి. ఈ లిపి శాస్ర 
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జలు చాల వొథులని మన లమ్మణరావ్టగారి పరభదేశ్వరరావుగారు 

(వాసియుండిరి, ఇట్టి పోథులగు పండితశిరోవముణులు వాసిన దానిని 

శాసననమును స్పష్టముగా నవ కాశేము కలిగియున్న దానిని మనవారు 
వాటింపక యెబ్లుట్లో మొదటి పంక్తుల నొక సినవద్యపా దార్ధము 
చేయ (బయత్నించిరి. అది యసంగతము. నడంవద్యుతి (న) అనియో 
మతి యేదియో కెండక్షరముమాట యుండవలయును, అది యుండిన 
ర సనపద్యము యొక్క. మొదటి యర్ధ భాగ ము కానేరదు. 

రండవ యర్థభాగమును గూర్చి ల 

మొదటి పాదము యొక్క... రెండవ యర్థ భాగమని మన లక్ష్మణ 
రావుగారు తలంచినది, శొననముల (గంథములో శివపదవర-పవి (తుళ్లి 

అని యున్నది. ఈ రండవ యర్థము పూర్శిచేయుటలో శాసనములో 
నెడములేకున్నను “రా” యను (కొ_త్తయక్క_రము నొక దానిని వార 
లనవనరముగా (వాసియుండిరి, (వెథులగు దొరతనమువారి లివి 
ఇాస్ర్రజ్ఞలు వాసీన “పవి(తుణ్గా” అను పదమును దీసి'వేసి, 'సేవితుణ్లా” 
అని పెట్టిరి. స్యాయముచే శాననములో నొక్కు యక్క_ఠము లోపించి 
నట్లున్నది. దానిని (శ్రీపవితుణ్ణు అనిన మంచి యర్థము కలిగియుం 
డును. అయినను మన లక్ష శ్ర” రావుగారు దానిని సినపాదో తరభాగయు 
చేయుటకై “శివపద వరరాజ్య సేవితుణ్ణు” అని _వాసి'వేసిరి, 

ఇక రెండవ పాదమును గూర్చి విచారించికొందము, మూల 
ములో దరువాతి పం _క్రులిట్టున్నవి. 

'ఇలుల్హై నృతరిపు బలుక్ణా హవరాద్యుణ్ణ (రామణ్ణ యోధ్యా 
సింహాసనుక్జాటిత వీనిని బదధ్యముచేయుబ్యకే వారలిచ్చిన మొదటి - 
వాఠముం గనుడు, 

“అలుండనృత ' రిపుబలుండాొ హవరావణ్లో దీనిని : పీనపాదము 
చేయుటలో, 
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“జలుడు ననృత రిఫుబలుడు నాహావరావరణ్ణ యోధ్యసిఘా 

సరుణ్ణ గణిత” 

అని దిద్దిరి. ఈ దెద్దుటలో కొలు మున్నగు వానిని ఖలుడులో 

నగు రీతిగా దిద్దుట నందరుం చేయుచున్న దే యనుకొన్నను ఆపహావ 

రావ రావ వరళణ్ణ యను దానిని యాహావరావ వరణ్ణయని దిద్దుటలో 

స్వారన్యము కాన్సించుట'లేదు. ఆహవరా వరుండనినను అగ్ధము'లేదు. 

_ ఈహవరా వరా వరుండనినను నర్థము లేదు. అట్టి స్థితిలో మూలములో 

నున్న యవమేరములు తీసివేయుట యెందులకు? పనిపట్టి పద్యముచేయు 

టకై చేసిన దిద్దుపాటు అర్ధ శూన్యము. శాసన (గంథములో ఆవావ 

రాముడని యున్నది, అందర్లము కలదు. నాని పద్య పాదముచెడును. 

మరియును మూలమువో ఖలుండా నృతరిఫు బలుండని యున్న 

దానిని కోలుదు వన్ఫత రిపుబలుడని స్తు దెద్దెరి, శాసన బేఖకునిచే నడా 

గమము చేయవలసిన-చోట నుత్వే నంధె చేయబడినదని వారలు శేల 

విచ్చిరి. ఇచ్చట నడాగమమేల యుండవలయునో "ఇలియుటలేదు, 

ఖలుడు నన్ఫత రివుబలుండునను జానిలో నున్న “ని (ను) నము 

చృయ మగును. గాని యాగదు “నట్టు గాదు, ఖలుడును అనృతరిపు 

బలుడునని పదవిభాగమువారి మూలములోని ఖలు డన్ఫత రిపు బలు 

డనునది న్యాయమగు రూపమే. నడాగమ మిట నవనసరములేదు, అది 

యటుండ మూలములో అన్బత రిపుబలుండని యుండగా వీర నృత 

రిపు బలుడని దిద్దిరి, అర్థ మేమో, అదియు వ్యర్థమగు దిద్దుబాచు, 

"రెడు పదములకు నడుమ నము చృయమగును. ఉండుచో నచట 

మూలములో నుత్వేసంధి చేకయే యుండియుండును, పద్యముచేయు 

టక మనవారు నడాగమమును 'జెచ్చి పెట్టిరి. 

మూడవ పాద విచారము. 

పది మూలములో “దాన మాన్యుణ్జుగ జలం 

నపణ్ణ రగుంో దీనిని. చాము మొదట దిద్దిన పాఠను 
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“దాన మాన్ఫుణుగ జఅలయణ... హవణ నపణు రంగు” 
ec Gs Gs Cs 

దీనిని సిసపద్య పాదముల చేయుటలో వేవషములగు మార్పులు 

చేసిరి, ఉన్న పదములతీసి పారవైచిరి. లేనిపదముల స్వేచ్చగా బెచ్చి 
పెట్టిరి, మూలములో గజ్క అని యుండగా దానిని తీసి పారై చిరి. 

ఎందులకు తీసి పారవేయవలసి వచ్చెనో తెలియ వచ్చుటలేదు. మూల 

ములో గజలయుక్టు అని యున్నదానిని గజాలయుజ్లు అని దిద్దిన నర 

వంతము యుండును. అట్ట దానిలోని గజయను రెండశరములను తీసి 

పారసై చి యాతావున దయాని యని మూడవతురములం బెట్టిరి. ఇట్లు 

పెట్టుటకుగల కారణము యతిని గల్సించుటకు గాక వుచందునకును 

గాదు. అదిగాక సణ్ణనయను నొక యద్యుతేపదమును మూలములో 

చేనిడానిని తెచ్చియతికిరి, ఇట్టి పెద్దమార్భులచెయగా నది యర్థము 

చేని సీసపాదమైనది. 
నాల్లవ పాద విచారము 

మూలములో నాల్లవ పాదము(కింద రాందగినవి (కింది పదజాల 

మురలై యున్నవి. 

వ _ వ్యచ్చణే యుగాస్టి కాణిలడి లేవి కొట్టం బులొండిచి గాణ కనల్లా, 

పరు మొదబ నిచ్చిన పాఠము. 

వి. + -చ్చణేి యుగా్టి కోలడి లప్ కొట్టంబుల్యొడిచి గిం ఎ 
కనలా, 

౧ 

ఇవి నాల్దవ పాదము కాందగిన పం కులు. మన (శ్రీలక్ముణరావు 
సగ వ్ర ఇ గారు పద్యముచేయుటలోం వ్వచ్చణే యుగాన్థి (వ్విచ్చణి యుగాస్ధ్రి 

అను పదములను లాగి వారవై చి పాదములో. గొంతభాగ మే పద్య 

రూపములో నిచ్చిరి, దీనిని సీన పాదము చేయవలయునన్న నవకా 
వము చిక్కి.నది కాదుంకాబోలు. సోనిండు యీ పాదములో మొదటి 

యగ్ధభాగము కుదిరినదికాదు.  దితీయార్గభాగమైనను శాసనములో 



అం(ధమహాభారతము - అవతరణ (17) 129 

నున్నట్లు 'తామిచ్చిన రూపముం బట్ట చూచిన లత్షణయు క్రముగా 

"లేదు, శాసనస్థ రూపమని వీకిచ్చిన దీ (కిందిది. 

“కాటంబు ల్యూడెచి గొణకే నలా 
౬ మక్. 

సున్నను దీసి వేసిన “కొట్ట ము లోడి చి గొణకె నల్లా” ఇట్లు 

సరిగ నుంచినం బాదము ఛెడినది. ఆ హేతువు చేసి చే, వల్లాను, నల్ల 

చేసి యీ యర్ధభాగము కుదిరినట్లు నంతేసించిరి. ఏముయిన నాల్లవ 

పాదము కుదర చేదు. 

(త్రీ లత్ష్మణరావుగారీ యర్థము స్ (కింది ద్ఖ్రి సిచ్చిరి 

“కాటుము ల్బోడీచి గొణకె నల” 
ర్త ౧౧) 

బది యక్థళూన్యము. కొొట్టుము లొండిచి అని "'మొదటున్న 

రూపమే అర్థవంతేముగా నున్నది. కాని ఛందస్సు చెడినది, ఆహేతు 
నుచే వొడుచు ఛాతువుయొక్క_ క్యార్లక రూపమై యర్థ వంతమైయుండు 

వొడిచి యను రానిది బోడి-ది అను నర్ధ్భళూన్యమగు నత్షరసం క్రిగా 

నొనర్చి ఛందస్సును సరిెట్టిరి. ఇమైన్ని చిక్కులు వచ్చిపడినను దుదకు 
"బాదములో నొక కొంత భాగమే కుదిరినదిగాని యంతయును గుదిది 

నది కాదు, 

శ్ర లత్మణరావుగారు మూడవ పాదమును నాల్లవ పాదమును 
”సదుర లేదనియు మొదటి రెండు పాదములు మాగతమే కుదిరినవనియు 

విస్పష్టముగా నంగీకరించి యీ (కంది వాక్యములను (నాసియున్నారు, 

“ర పద్య మందలి రెండు చరణములు న్పష్టముగ నున్నవి, 

అందుపోయిన మూడు నాలక్షరములును మన యూవాచే బూ రి చేసి 

“రెండుతొవుల ఉతగనంధిని విడదీసిన యొడల యతులతోగాడ సీన 

పాదము 'లేర్పడుచున్న వి, వమూడవపాదములో నగమును నాల్లవ పాద 

మున నుత్తరార్థమును యిన్తై స్పష్టపడుచున్న వి, 

ప్నిం బట్టి ఎన్ని మార్పులు చేసి పద్య'మొనరింప నెన్ని (పయత్న 
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ములు వేసినను దానికుండవలసిన ఎనిమిది పాదములలో (సీినపాదము 

నాలుగు గీత పాదములు నాలుగు) మొదటి శెండు పాదములు 

మాతమే దిద్దగా దిద్దగా 'నెక్లైట్లో కుదిరినవి. గీతము లేనేనేదు. దాని 

మొదలే గీతపద్య లతుణ విరుద్ధముగా నున్నది. సీసముయొక్క_ తుది 

శంకు పాదములును సరిగ కుదురకుండుటకు గారణమేమి, శాసన 

ములో మధ్య పాదము చీవియును లోపించి యుండలేదు. ఐనను నివి 

పద్యపాదముై.న కావు. ఇట్టి దానిని సీన పద్యలత్షుణములో నున్న 

దన వచ్చునా ? 

గీతపద్యవిచారము 

ఇంక నెత్సు గీత పద్యముం గూర్చి విచారింతము. గీతమును 

ఏరు మూడు పాళ్ళు తీసి పారమైచి యక్క_డక్క_డ గొన్నిపదముల 

'బెట్టిరి, ఏరిచ్చిన పద్యములో గీతము “తని పక్షపాతి” అని (పారంభ 

మైనది. గీత మెప్పుడు నిటుండదు. ఇది యాట చెలదడియుగాదు. “తేట 
గ 

గీతయు కానేరదు, గీత పద్యములో చేరిన పదములు నలలిత... 

పదగ... నతాశానున్నది భవ గోకవ అని యుండగా దీనినుండి గీత 

పద్యముచేయ (పయత్నింపక పాద్యె వాదములన్ని టిని గీతలు పెట్ట 

చెచి గతలపద్యముచేసి “విభవ గారవేం(! ” అని తమ యిచ్చవచ్చి 

నట్లు దిద్దిరి. ఈ విధముగా మన సలక్ష qణరావుగారు (ప్రతిపాదస్థలన 
౧౧ Oo ను) 

బాహుళ్యమును కవిపయపాద లోపమునుగల యొక లతుణ విరుద్ధ 

మగు సీసాభాసమును నేర్చుమిఅ గల్పించిరి- ఇది సీనపద్యమనుటకు 

సత్యరతు లెవరును సాహసింపజాలరు, గీతము లేనేలేదు. ఎన్ని దిద్దినను 
సీనపాదములైన సరిగ లేవు. దిద్దగా దిద్దగా కుదిరినవి 30డం పాదములు. 
వృంతే మాత“ ముచే యీ శొసననము ససపద్య మనుటుచితము కాదు, 

సీనము, సీసము వంటిదని వేత్తలగువారు చెప్పుదురు అనగా నెటు 

సాగదియ్యవ లెనని నట్టు సాగదియ్య వచ్చునని భావము, బహువిధ 
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ముల దిద్ది యర్థళూన్యములగు రెండు సీనపాదాభానముల నొనరించి 
శాసనము సిసపద్యమయమనుట ధర్మ మెన్నటి!ిని కానేరదు. వీరు 
దిద్దిన రీతిగా దిద్దిన వచనములనన్నిటిని ఏరుచేసినరీతి సిసపద్యముల 
గాఎంపవచ్చును. 

ఇందలి యతి {పాసములు 

ఏప్ర శాసన వాక్యముల నిచ్చవచ్చినట్లు దిద్ది బలవంతముగా 
నాక కొన్ని చోట్ల యత్మిపాసముల గల్పించి యిందు నయ్యవి పొడ 
గట్టుచున్న వని (వాసికి బలవంతముగ నిచ్చవచ్చినట్లు దెద్దిన యెడల 

యితి వాసము లెచ్చట నుండవు ? అయినను వీరు కల్పించిన సీసము 
నందయినను నున్నవజణ్మకె నను యభథాన్యాయముగా లేదు. నన్నయ 

నాటి సిసములను కన్నడ సీనములను గన నాదికాలపు సీసములు యతి 
_పానససీయముఐ హాచు చగొ గలిగియున్న ట్లు స్పష్టముగా తెలియ 

వచ్చుచున్నది. [పస్తుత ససపద్యా భాసమట్టి కష్టునకు లోనై యతి 
(వానముల పొద్దు పూర్వపు ర్రీన్రి నందియున్న ట్లు కాన్సించుట లేదు, 
కాన నీయది (పాచీన కాలపు నిసపద్యా భానమైనను కానేరదు. 

మజయును కీలతుణరావుగారు మూలమునందలి యకు రము 
లను, పదములను, వాక్యములను, పద్య పాదములను, దము యిచ్చ 

వచ్చినట్లు పూర్తిగ తీసియు లేనివి వేసియు పెద్దపెద్ద మార్పులు పెట్టి 
యుండిన వారయ్యును దావాతి స్యల్బమైన మార్పులు చేసినట్లుగా 
సాహాసించి లిఖంచిరి. ఏరి సొవానము మొదటినుండి తుదివరకు నొక్క 

విధముగ నడచుచున్నది. ఇంక వీరు దిద్దిన పద్యభాగమును గూర్చి 
యొకింత ముచ్చటించుకొందము. ఈ శాననము (వాయించి నతడు - 
అనగా పాండురంగడు - శివపద వర రాజ్య నేవితుండు, అని ఏరు 
కొం త్తగ చేసిన సీసపాదము తెలియజేయుచున్నది. శివపద వర రాజ్య 
సేవితుండన గ్రైలాసమందున్న వాడని యర్థము. అనగా కీ రి కేవుడని 
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భావము, ఎప్పుడో కీ రి శేవుడై యున్న వొాండురంగుని గూర్చి తరువాతి 

వారు (వాసిన శొననములీవి. ఇట్టి శాసనమును నన్నయకు 

౧ జ > ; 2 బూర్యము సుట్టన దానినిగా దబంచుశుట్లు ? 

నవశాసన విచారము 

శొననమునందలి లిపిని బరికీలించి చూచిన సత్యరతులు నమ్మ 

రాని యలళీక శాననమని తేలగలదు. ఈ శొసన లిపిం గూర్చి దొర 

నము వారి కానన లివిజుు బటర్ వరు, వేణుగో పాలచెటి గార చే 
లా Ce లు ౧౧ 

నెల్లూరు శాసనములను | గంథ మునంే యిట్లు (వాయబడి యున్నది. 

“The inscription is on three sides of the stone. The inscrip- 

tion is in the eastern chalukya charecter. On the other side 

the style of writing resembles that of the fifih century The 

inscriptions on the other two sides are of another style and 

of later date” శాసనప్ర లిపి మొదటి+వై పునను మూడవ చై పున 
నున్నది, యొకవిధము. రెండవ వైపున నున్నది మజియొక విధమును 

నవీనమునునై యున్నది. ఇది యొక కాలమందు (వాయబడిన సత్య 

మగు శాసనమెట్టు కాగలదు, ఈ శొసనమును అసంపూర్ణ మే. దీనిం 

గూర్చి గూడ బై శాసన పరికోధకు లిట్లు (వాసిరి. 

“It has not been found possible to translate ihe inscrip- 

tion as is incomplete.” 

మనవారి కక్క_డ దోరికినను నిట్టి య సంపూర్ష్య సంధిగ్గ నానన 

ములే లభించుచున్న వ్, ఇట్టి శాసన 'లేశములు (పమాణము లెట్లు 

కాగలవు. ఇవి నమ్మదగిన వొననములుకాను, ఇంక (శ్రీలక్ముణరానవు 

గారు తమ యధ విల పన్యాసములో నన్నయకు బూర్వపు పద్యముల 

జూవుటకై యిచ్చిన తృతీయ శాసనముల గూర్చి ముచ్చటించు 

కొందము, ఈ శొసనముం గూర్చి యిదివరశే శీ) చిలుకూరి వరభ్యద 
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రావుగారు (క్రై) వంగూరి సుబ్బారానుగారు, (క్రీమానవిల్లి 'రామకృష్ల 

కవిగారును, గొంత (నాసియున్నారు దానినేవీరు మణుల నెత్తుకొనిరి 

గాని ఏరు _కొ_త్తగ ెల్చిన ెద్దియులేదు. ఇది తరునోజయని గూడ 
నిదివజే (నొయజబడయున్నది, ఈ శాసనము చచ్చి స్యర్లములో 

నన్నట్లు తేల్పబడిన పాండురంగునిది గాన నిటీవల [(వాయబడినదై 
యుండవచ్చును. ఇందులకొక పెద్ద నిదర్శనము గూడ కలదు. (శ్రీ) 
లక్ష్మణ రాను పంతులుగారు శీ) కానూరి వీఠభ దేశ గరోరావుగారి చార 
మున (వాయించిన (శ) యను వింత (దావిడాతశీముం గార్చిన వింత 
వ్యాసము (డ) పదనొకండవ శతాబ్దము మొదలుకొని మా[తమే 
డకారోచ్వ్చారణము దెఖ్బునదియె తశొననముల (డ) నున్నట్లు వా 

యించి యున్నారు. ఆ వ్యాస మాంధ సాహిత్య పరిషత్స(తికయందు 

ము(దింపబడియున్న ది. మన లత్ముణ'రావుగా రుదవారించిన యో 

తరు నోజ (శ) నీ వకారధ్వనిని 'జెల్పున్ డ కలదు. శాసనము నందలి 

యదవ పంక్కీ (డు “కొండల్లము” అను పదమున నీ యత్షరము 
కలదు దీనిని డ యనియీ శీ) లక్ష రావుగారు. చదివి యుండిరి. 
ఇట్టి (డు కారమా పవాననమందు గలదు. కావున స్ట లమ్మణరావు 

గారి వాదముం బట్టియే యీ శాసనము తప్పక నన్నయ్య తెరువాతి 
దగుచున్నది. అంతియకాక శ్రీ లత్ముణరావుగారు పూర్వము కన్న 
జడము నందువలెనే తకెలుగునను _బానము మాగతేమే యుండెడిదిగాని 
యతి యుండెడిదిగాదని కనుగొనిం, ఇందు యతి (వాసములు 

"రెండునుగూడ గలవు గాన నిది నన్నయకు. బూర్వము పుట్టినది 

"కాజాలదు. లంకను విముర్శనాంశము లనెకములున్నను (గ్రంథ 

విన్నర భీతిచే ఈ పద్య విమర్శనము నింతటితో గట్టిపెట్టుచున్నాను. 
సి శాభనమునను నసంపూర్ణ శాననమేయని లివి శా స్త్రజ్ఞ లు తెలుపు 

చున్నారు, 



వాసిరి. 

పము కేవలాంధి)ిపద ద్యనని మన అవంరావ 7 

వ్ బసలక్ష నాగవరు;। నాసిన 
కంందచుేే ఆయున రు. వమన స్ స్ సలత్షణము వ Gn 

ఆలో. పోటో త య సా! న. 

వామును రే } 

uu సం జ్ 1 we ౫, సను ది 

రాక చ ఛందస్సులో 6 చెప్పుటకు సవన? 

- “పద్య లశ్షణము కాదే! కన్తాటక పద్యలతు. 

అమే. అప నియమము కజవాడు కన్త్షాటకములోని యాంధీ పద్య 

ల లము చ బేచ క్ర కర్డాటక ఛందస్సులో చేలయి-చు ఎను, అంధుల 

కాస నిచ్చైనందునా? అకా యిన ోవలాం(ధ పద్యముని (ర్త) లతుకా 

కుకు తపో జరమొక్ర లతుణమునుగూడ ఛందోం 
రు 

బుఖిలో "చేల జాయ లేదు. దీనికి సరియగు నుళ్తె తరము రాడాలదు 

os 
Ronn oe గాజు ఫనవము కెవలాం। ఏ వృ_త్తమనుట యసంగతేము. తేలుగు లయ 

షి 

నం = గాగ వరా క్షర్షాజ క్ర ఛందస్సుల 1 జెపె ప్పెననుట క్రిక్ష నక Wa 

అస్యా త నములు గావు. కలన సీసము . నందున్న వి సంస్కృతే 

సమును నాంధులు నాంస్థ్ఫ 
mu) జ్ ఇన్ బ్లా స ఇటే పక సస సము కసిరి, _ కావున రా “రాటక ములోనిది మొదటి దనియు 

శ్ర జల్ల స్య బ్ జాని నా రికా సిక విటివల చేయగానై నది తెలుగు పీనవమునియుం 

బం యుదచైెతివమ్వు, ఆన్యావ లి క్రీము గందముచేసినకే. ద్విపదలు 
మట్. 

సజ “ము సన న్నన స్సు ఇజమునను గాడ గలవని యొస్వుకోనియు నివి 
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కేవలాంధి పద్యములనుటయు సావాసమే. భరతలు కేవల సంస్కృత 
గణములే కదా, నలము నగణము లఘువువిక్షలది (నలఘు) నగణము 
గురువు గలది నగము, ఇవియు సంన్కృ్బృత ఫక్కి_కి నంబంధించినవియే, 

-- కన్నడములో పీసములు లేవా --- 
నాగ వర్శ బోసిన ఛందోంబుధిలో సెసపద్యమొకటి యుదవా. 

రింపబడియున్న_ ది. ఆ పద్యము నాగవర్శ్మచే విరచింపబడినదిగా 

గాన్ఫింపదు. అందు (స్త్రీ సంబోధనములు గానరావ. ఆ పద్య మెవరో. 
పూర్వకవి చేసినరై యుండవలయును, దాని సకింద నిచ్చుచున్నానుః 

కన్నడ సీసపద్యము 

నీ॥ తింగళంత లిదిత్తరంగ మంగళ కత తుంగ 
సూర్య సుభ_ర్తత మ సనాళ 

మంగళం మనవాంత మథురతా కరుణాత ) 
భంగని(గహీి వాతళభీత్రివారణ 

నంగీత రనలోల నాహిత్య దానం పొంగువర్క_ గె 

పోలపమల కిరణ 

కంగళం ముగియద కరంగళుం దిగువిడద వీంగ 

డె నహాయమంపడి పశరణ 
ఆ.గీ. విగత దుష్కుతాంగ విమల సుస్థిరచి_త్త 

గగన వీతవాన నమపీ్రత 

నగ కులాధి ధాతముని సురాసుర వంద్య 

జగపరి నుత రాజ కేవల దాత॥ 

ఈ సస పద్యము నాల్లవ చరణమునను గీతముయొక్క_ తుది 
భాగము నందును మన లక్షణముతో సరివోవు గణములు లేవు. 
కన్నడములోని యితర వృత్తీమునందు వలెనే యీ సీన పాదము 
లందును (పానములు గాన్భించుచున్నవి. మన తెలుగు లత్షణమెన్న 
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డును నీ విధముగలేదు. కన్నడ సీసములం జూచి మన కవికాగురుడు 

నడకను సరిగ సవరించుకొని (పాన పీసాదులు  నొిసియుండును" 

అక ,_రలు. 

అక్క_రలు కన్నడము నుండి తేలుగులోనికి దీసికొనబడిన వను 

మాట స్పష్టము వాని కాయా భాషలందీ(బడిన నామములే దీనిని 

స్పష్టము చేయుచున్నవి. కన్నడములో "దేశీయ పదములతోనున్న 

నడువ నక్క-ర, కిరియక్క_ర మున్నగునవి తెనుగులో నంస్క్భృతేపద 

ఘటితమ్ముల్తై మధ్యాక-ర, అల్వాక్క_ర మున్నగు నామముల నొందు 

చున్నవి. కావున నీయవి కన్న శములో నహాజముగా బుట్టినవనియు 

తెలుగులోనికి బె నుండి తెచ్చి పెట్టుకొనిన వనియునై యున్నవి. 

ద్విపదలు 

పనిని మన 'దేశపఫుటాది కవులు నన్నయభట్టు, నన్నివోడుడు, 

తిక్కన సోమయాజి మున్నగువారు వాడీయుండ లేదు. తరువోజనుం 

బట్టి పుట్టిన వేమో? చతుప్పూత్సు లనుండి ద్విపాత్తులు పుట్టుట శాన 

సిద్ధమే. వింతకాదు. ద్విపదులు వా్రాయవలయునను సూవా సంస్క 

తము నుండియు గన్నడము నుండియు దీసికొనబడినదే.  ఈపహటబ్బేద 

ముండీనను ద్విపదలా "రెండు భౌవలందును గూడ గలవు. (కన్నడ 

ములో దువయి ఏవిధమున జూచినను దెలుగులో నున్న ఛందస్పం 

తయును నితరసారన్యతములనుండి తీసిక్రొనబడినదిగా గాన్పించుచున్నది, 

-మొ_త్తముమోద నాదమంతయు దుర్భఒబము సత్యరతులు 

గంహీంపరానిద్రై యున్నది. పీరు నన్నయకు బూర్వవు పద్యముల 

సత్యములగు నానిని జూపవలేక పోయిరి. 

ఇప్పట్టున (శ్రీ లతే శారావుగా గ గాక గట్టిపట్టుతో దిట్టలగు 

పండిత రాట్టులు పల్వురు నన్నయభట్టు టునకు పూర రము "పుట్టిన సారస స్వత 

ముంగనునొన ప్రయత్నించు చున్నారని చెప్పుట కెంతయు సంతో 
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పముగా నున్నది. (శ్రీ వేటూరి పభాకరశాశ్తి గారు గూడ సీ వివ 

యమై చాల కృషిసల్సిరి. వీరు తేమ పరిశోధన ఫలమును రాజరాజ 

నశేంద పట్టాభి పేక సంచికలో నన్నయకు పూర్వపు ఛందస్సులను 

శీర క్ర క్రింద "వెలువరించిరి. అందు నన్నయకు. బూర్వపు ఛందస్సా 

కటియు జూపంబడి యుండ లేదు, నన్నయకు. బూర్వపఫు "పే మోయని 

కొన్న యనుమానములను మూత్రము గావించిరి. ఇట్టి యనుమాన 

ములు బుజువు లగునా? అగునేమో యనుదానిక్తి గాచేవూయనునది 

సరియగు నవమూధానము గాకపోదు. (1) పాల్కురికి సోమనాథుజ 

“అనియతగతై ” *పాసోవాో ““యతిర్వా” అని వాడియున్నాడట. 

ఈ సంస్కృత పదములు నన్నయకు బూర్వపు ఛందస్సులో వేమో 

యని మన శ్యాస్త్రిగారు నందేహీంచుచున్నారు. సోమనాథుడు నన్న 

యకు దరువాతవాడు. ఉభ్రయులకు గల యంతరము 150 వండ్వ కు 
తక్కు_వ లేదు. కావున బై ఛందోనియవుము నన్నయ తరువాత నా 

150 ఏండ్ల లో నెప్పుడు పుట్టినదై నను గావచ్చును. యతి(పానలై చ్చి 

కముగా సంస్కృ తా దులందును గలవు. కావున నిది శేవలాం[భమును 

జతగూర్చినబే యన నవసరములేదు. “ఆ సంస్కృత గోంథము 
నన్నయకు నంతగా నర్యాచినము గాకూడదు. పాచీనమేమెరూ” అని 

(శ్రీ శాత్రిగారు వ్యోసిరి. కొంతమైనను నర్యాచీనము గావచ్చును 
గదా? గాన మావాదమునకు హాని యేమున్నది? పూర్యమనుటకు 

నాథారమేమున్నది. (2) దాావిడ భాషలో “యాప్పిరంగలమ్” అను 

దావిడ చృందో (గంధము కలదట. ఈ గ్రంథములో దెనుంగ ఛంద 

స్పులమాట కలదంట, తెనుంగు ఛందస్సును (వాసినవాడు “వాంచి 

యార్” అనువాడట. ఈ (గంధము నన్నయకు. బూర మేవెరాయని 

(శ్రీ శాస్రిగా రనుమానించుచున్నారు. వల యట్లనుమానింపవ లెను? 
ఆ యజవ (గంథకర్త నన్నయకు దరువాతివాడు కాకూడదా* సమ 

కాలికుండై నను హోనిలేదే! నన్నయ ఛందస్సును వాీయుటగని 
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పిమ్మట వాంచియార్ దానొక ఛందస్సు వా్రాయకూడచడా! (శ్రీ శాశ్ర్రి 

గారు “ఆ [దవిడ గగంథర చనా కాలము పూర మెగా పరమూ నాకు 

దెలియరాలేదు. అతడు నన్నయకంకు (పాచీనుడగునేమో యని 

(వాసిరి. అట్లననేల? నవీనుజనుకొనరాడా? వాంచియారే చన 

యగునట, అట్లయిన దర్వాతి వాడగును. శేచన చురనున్న ఛందస్సు 

కవిజనాశ/యము. అది "రేచనపెరుపెట్టి భీమకవి వాాసినట్లు వాడక 

గలదు. వాడుకయీగాదు కొన్ని కవిజనాశ)య ప్రతులలో నిట్టి భావ 

మిచ్చు పద్యములే గలవు. రేచనకృత కవిజనాశ/యములో కావ్యా 

లం"కార చూడామణే (పశంనకలదు. కావున నయ్యది నన్నయకు దరు 

నాతిది యనకి తప్పదు. (8) ము విభ కి యతింబట్టి నన్నయకు 

బూరమున ఛందస్సులు కలవని మన (సభాకరశాషస్త్రగారు తలంతు 

రట. ము కారమునకు పు, ఫ్లు బు భు లకును యఖిమై తి యుండు 

ట్యు నయ్యది ము విభక్తి యతి యని పేరుతో నుండుటయులోల 

దనియు6) బూర్య్వము ము వర్ల కస్థానమున “బూ యుండెడిదనియు, నా 

సీతుపుచే సీ యతి వచ్చినదనియు, నన్నయ సాటికున్న వర్తకము 

మూ కాని బు” కాదనియుంగాని యీయతింగార్చిన విధులు నన్న 

యకుం బూర్వ్య మె యుండి యుండవలయుననియు, మన (పభాక రశాస్ర్రి 

గారూహల నల్హుచున్నారు. ఇది సరికాదు. “ము బు లకు యతి 

మె(తి మువిభ కి మా[తముచేతనే కలుగ లేదు. 

“ము త్తెవు ర్లుల్ల రులతో డి బుజట కొమ్ముల్ ముందు 

మోరెణింగిన భూతలాధీశో మున్నగు (పయోగములు ధారాళముగం 

గలవు, “ము “బు అగుచుండును ముంబాయిబొంబాయి, పాంబు- 

"పాము మున్నగు రూపములు  మాచుఫొనవలసినది, “పుణ్యుండు 

రాభువుండు ముని ముఖ్యులతో ననరాదని (శ్రీ) శాత్ర్రిగారు (వాసిరి, 

అట్లు నిరాశేపముగా ననవచ్చును. ము, బు లకు ధ్యనియందు విశేష 
సంబంధ ముండుటచేత నే లోకములో బు ముగ మాజుట భాహపా 
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“The Sonant of P. Sometimes changes into M” అని 

కాల్లు వెల్ దొరవారు వాసిరి, అది యటులుండ “మూ విభ క్తెపూర్వ 

ము బు గా నుండెడిదనుటయు ననంగత మే, (శ్రీ) లమ్ముణ రావుగా 

రుదసారించిన తరువోజలో 'కొట్టముల్ "అని “ము గాన్బించుచున్నది. 

“పట్టంబు” అని *ంబు కాన్బించుచున్నది, ఫలమ్ అను సంస్కృతే 

పదము “ఫలము అగుట యొక్కువ సవాజమా? “ఫలబు అగుట 

యెక్కువ సహాజమా? మన నవ నాగరికులు “ఫలంబు! అనుటయేె 

ముదటీ రూపమనియు, “ఫలము” శెండవ రూపవునియు దలంచుట 

ఏంత, అది యటులుండనిండు, విభ కి (పత్యయముగు “బు తరువాత 

“మూ అయిన దనుకొందముః అట్టుయిన తరా్యతగదా యతి పుట్ట 

వలయును, తొల్సింటి “బీ రూపకాలములో నీయతి కవ కాశ మే లేదు. 

కావున పు, ఫ్ర బు, భులకును ము వర్ష మునకును యని యటివలిది 

“కాని మనవారు తలంచు (పాచీనకాలము నా౭టిదికాదు. మ్కు బుల 

కుచ్చారణయందు సంబంధ మే లేకున్న “బూ స్థానమున వచ్చిన “ముి 

కును “బు యతినంబంధ 'మెవ్వరతుకుదురు! యతి మైశికీ ధ్వని 

సాదృశ్యమా ముఖ్యము వళ క్తి (ప్రత్యయ త్వాదిక మా! ప్రథమా 

విభక్తి పిత్యయములకు “వు, డు” లకు యతి మైత్సికలదా? 2. రెండ 

వది, సందర్భళూన్యము. ము, బు లకు ధ్యనియందు వెేేవ. సాజాత్యము 

కలదు. కావున యతిమై(తి పాటింపబడుచున్నది. ము, విభ కియతి 

యను విధాన మిటీవలి వారిచే జేయబడినదిగాని | పాచీనులచే వేయ 

బడలేదు. సులతణసారకారుడు ముకారయతిని, పోలికయతిని 

వాాసేనేకాని “ముి విభక్కి యతి యనలేదు. అనంతుని ఛందము 

నందును నిశక్లేకలదు. కాని ము విభక్షియలియని లేదు. పోలికయతి 

యని ఈ, కింద దీనిది చెల్పంబడియున్న ది. కపిజన్మాశయ మందును. 

నికు పోలిక యతియని చెల్పంబడియున్న ది. 
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కం!) పోలున్ హ్కు ఘు బు భు లకు మట్ 

లిక యతి, కీాముల | మున కెనయనణా 
+ ల 
=లం బుల౦ బనగా 

భూలోకం బమరలోక్ష | మున కెనయనంగన్ | 
శాన. (క్రీ పిభాకరశాశ్రిగారు వాసినదాని యందును 

నత్యముకంతె సాహసమే హెచ్చగు నాధారముగా నున్నది. అయి 
నను నుభయల మతమునకును భేదము చాల గలదు. పిభాకరశా్య్రి 
గారు పూర్వుల వ్యాతలయందుంగొంత (పమాణబుద్ధి కలవారు. 
పూస్వెల్లరు నన్నయ్యయే యాం_ధకవిత్యముల బుట్టించినట్లు (నాసి 
రనయు నా -హేతువుచే నాం(భకవిత్యముం గని పెట్టుటలో నన్న షయ్యుకు 
ంతిమ్మన భాగమొోాయ వలయునని దలంచి 'మాకా)గణములో 
నయిన ససాదులు పూర్వం బే గలవనియు నషర గణములచేనయినం 

జంపశకాదులు నన వయ్య నుండియే యాంధ/మున చెలసినవనియు ఏరు 
తెలంచుచుస్నా రు, (శ్రీ లవమ్మణరావుగారన్ననో యేదియు నన్నయ్య 
కల్పింపలేదని వాయనిచ్చక బవారు. కావుననే ఫీర్ప సంస్కృత 
భాహభో న్నమమొక్ష చం పకముంగని దానింబట్టి యాంధమున జంప 
కము లదివరశే కలవని యూపహించు నంతటి సాహానమునకు 
మాల్చడ్రి, 

(శ్రీ కా కొమక్తా జ వెంకట లక్ష డా రావు పంతులుగారు తమ జీవి 
లేమునంతను నార్యధసారన్వతము నిమి_త్లము ఛారపోసిరి, వీరు పరి 
శోధనములకై విశేషముగా శమ తీికొనిరి, (శ్రీయుతులగు జయంతి 
గానుయ్య పంతులుగారు, పెండ్యాల వెంకట స సుబహా ఫె ్యగారుః 
"వటూరి పై నాకరా _స్తోగారు, చిలుకూరి వీరభదిరానుగాఠు, వి.వి. 
సుచ్చారావుగా దు రా శేమగిరిరావ్ర పంతులుగారు, నడింపల్లి జగ. 
స్నా రా ప్ప ప _దాభొట్ల రామమూూ _ర్రిగారు, కార్చెర్ల 
(కవివానరావుగాక్కు వంగూరి సుబ్బారావుగారు, మానవల్లి రామ 
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కృష్ణకవిగారు, మల్లంపల్లి సొమేేఖరశర్శగారు, కానూరి ఏరభదే) 
శ్వరరావుగారు మున్నగు మహావీరులు చేయుచున్న వాజ్బయ పరి 
శోధనము _ మిక్కిలి వర్ణసీయముగను సారసతోపకారక్రముగ 
నున్నది, సత్యములగు సూతనాంశముల బయల్బడు గాక సత్యము 

నకు జయము గలుగుగాక. 

4 

1) 

ఇది సంధికాలమసి పల్వురు _వాయుచున్నాగు. రాజరాజ 

పట్టాఖి ముక సంచిక కూడా నిది సంధికాలమని వాకొనుచున్నది 

సంధికాలములో ధర శ్రములు సూడ పూర వవియ వాడుక లో 

నుండునసి శా స్రుములు చెప్పుచున్న పి. అట్టి స్థితిలో సంధి 

“కాలములోనే పూర్వలిపి "చేశమునందుండుటను నొక్క_సారి గ 

లోపించుననుట యుబితముగాదు, 

ఇట్టి చోటుల నొక్రవింత యక్క_రము బహుశః -అరవనునుకొ నె 

దము _(వాతపతిలో నీ శా స్త్రలవారు యిచ్చి యుస్నారు. 

దానిని ముదిYంచుటకు విలుగామిచే విడువబడినది. 

శాసన మొక్క_టియని గురజాడ అవ్నారావు పంతులుగారును, 

శెండని (శ్రీజయంతి రామయ్యపంతులుగారును, మూడని దొర 

తనమువారి శాస నలిపిజ్ఞ లగు కృష్ణశా స్తు)లు వారును బోసి 

యుండిరి. 

అది పదియవ క్రస్తు శతాబ్దములో 997 "మొదలు 984 వణకు 

గలకాలములో వాయబడినదని ఫ్రీ)జయంతి 'రామయ్యపంతులు 

చారు వా్రాసియుండంగా, పడునొకండవ శతాష్తాంతమున 

ననగా (1080 పాొంతమున వాయలుడినదని శీ) నడింపల్లి 

జగనాథరావుగారు లిఖంచిరి బ్రహ్మశ్రీ) వేటూరి పృభాకర 

ఛా స్ర్రీగారు 1కివ శతాబ్దములో సీ శాననము పుట్టినట్లు లిఖించి 

యుండిరి, 



నన్న యక S పూర్ణము పద్యములు కలవా? 

చిలుకూరి నారాయణరావుగారు. 

'శారది డిసెంబరు సంచికలో (బహ్మయ్య శాస్తు)లుగారు 

లత్ష్ముణరానుగారి (వాతను ఖండించుచు పై వ క (కింద నొక ఖండ 

నమును (వాసిరి, అందు (1) లక్ష్ముణ రావుగారు పిశేశలింగముగారి 

పఠుమునారు. పతపాతముతో విపరీత సిద్రాంతములను చేసిరి. అనియు, 

వ) (ప స్తుత విషయమగు నన్నయకు పూర్వము పద్యములుక లను. 

అని చెప్పుటలో వారపడిర నివు, రెండా మేపణలు క నబడంచున్న సి, 

మొదటి అవేపణకు సమాధానము చెప్పుట కష్టము. “మాకు 

పతు,పాతము లేదు. సత్యా స్వెషణమే మూాకు ముఖ్యము, ఊహలతో 

మాకు పనివేదు. ఎదురుగా కనబడు విషయములే మాకాభార ములు” 

అసి లమ్మణగావుగారు పలుగార్లు చెప్పిీయుండిరి. వారి (వాతేలు నక 

పలువురకు గోచరించినవి. మాబోటి వారికి శాస్తు )లవారి వాత లే పత, 

పాతేములుగా కాన్పించినవి. గనుక ఒకరినొకరు పతపాతులనియు 

ఆవేశము కలవారనియు నిందించుకొనుట వలన లాభములేదు. ఇక 

"రెండవ యాత్నేపణను వివారించవలెను 

శా స్తువారి వాదపద్ధతిని గూర్చి లత్మణ రావుగారు ఒక్క 

_పాన చంపకమాలా వృత్తము మాతే ముదాహరించి యూరుకొన 

లేదు. ఆయొక్క_ వృత్తమును బట్టియే వారు తేమ పతమును సమ 
ర్థింప నెంచిన యెడల వారివాదము దుర్చులమైయే యుండును, వారా 

వృ_కేమును తమ వాదమునకు _పథానాధారముగా నైనను చూపి 

యుండలేదు. దానిని వారు ఉపబలముగా మాతము స్వీకరించి 

యుండిరి. చడానిని పడగొట్టుటశే వా స్తులవారి (పయత్నము, వారి 

వాదము నందెంత బలమున్నదో తొలుత కనుగొందము, 
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(చ) నంస్క్భృతమున చంపకమాలకు పా/చుర్యము కలదు. 

బ్రందుకు సాకులు మో'ేశ్వర పండితుడు, ఒక నిఘంటుకారుడు ఆ వే. 
ఏరు సంస్కృత వృ త్తములతో చంపకమాల పిధానమైనదనిరి. అందు 
చేత దానికి సంస్కృ్పృతేమున (వాచుర్యము కలదు, ఇచ్చుట ప్రశ్న - 

గ)ంథము లేమని చెప్పుచున్న వి? వానియందు చంపక మాలా వృ_త్తేము 

 థారాశముగా క నబడుచున్న దా?-_ అని తవు వాదమును వదలజాలని 

పండితులకు తప్ప సంస్కృత వాబ్బయమును పరిశీలించినవారికి చంపక 
మాల విేేవ ప్రచారము గలదిగా క నృట్టజాలదు, 

(2) “నంస్కృతములోని చంపకవమాలల కుడదాహారణముల 

నిచ్చుచున్నాము. ఇవి పా)చీనములు. మాథుములో కూడ నుదా 

హరణములు కలవు.” (పశ్న - ఇవి ఎక్కడివి? ఎంతటి పాోచీనములు? 

కేవలము ((పాచీనములనినంత మాత9మున లాభము లేదు. గుణగ 

విజయాదిత్యునికి పూర్వపు సంస్కృతే కావ్యములనుండి శాస్త్రుల 

వారు నుదాహారణముల నీయగలరా? మాఘకవి మనకు _పాచీనుడు. 

కాని ఆ కాలమునకు (పాచీనుడు కాడని చరిత)వలన తేలియనగును. 

శిశువాల వధలో చంపకమాల లెన్ని యున్నవి. ఒక్క సర్గలో 

మామే కాదా మాఘుడు నివిధ వృ తముల నుపయోగించి 

యుండుట? అందు చంపకమాల నుపరూగించెను. గాని అంతమా(త 

మున దానికి విశేష (పచారమున్న దని చెప్ప ఏలు చేదు. 

(క) “సంస్కృతమున గూడ పానము కలదు” కాని అది 

ఆంధ కన్లాటాది భాషలకు విశిష్టమైన పోనయేనా? అది కేవలము 

అలంకారము కొరకు వాడబడిన అనుపా/న పాయము కాదా? 

శా స్త్రులవారు చూపిన యుదాహరణము లన్నియు అను పా/నమునకు 

గాని లమ్మణరావుగారు చూవినట్టి పానమునకు కాను. వారు శాన 

నమునుండి యె క్తిమూపిన చంపకమాలయందలి (పాన అనుపా/సము 
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కొజుకు గాక ఆం ఛాది భాసా సంపీడాయము ననుసరించినదని తద్దు 

లకు గోచరింపకపోదు,  శాస్త్రలవారు. సంస్కృతమున యతియు, 
వ్యానయకతియు, యతి పా)సలునుగల కోకములుగూడ నున్న వని 
మాప నుదాహారించిన శ్లాకములును కేవల శశ్తాలం కార విశిష్టము లే, 

(ఓ) “నన్నయ్య, మల్లన, తిక్కన, విన్నకోట సపెద్దన్నలు 
తమ గ్రంధముల మొదట వాసిన క్లోక్షములందు పోనలేదే. 
అంతకు పూర్వవు శాసనము నందలి చంపకవమూలలొని పోసమును 

జూచి తెలుగునుండి సంస్కృత కనులు పోనమును నాడుచుండిరని 

చెప్పుట మెట్టు?” సమాధానము లక్ముణరావుగారట్లు వెప్తుట లేదు. 
ఒక శాసనములో సంస్కృత ఫాషమయందు పా్రానయు_క్రమగు చంపక 

మూలా వృ _త్తీమున్న ఆ పానము ఆం|భా కర్ణాట నంప/దాయము 
ననుసరించి యున్నది. ఆ కాలమునందు తెనుగు కవులను జూచి 

సంస్కృత శవులును పానము నుపయోగించి యుందురు, అని 
మాత్రము వారిభావము. తక్కిన సంస్కృత  కన్రలమాట యెట్లు 
న్నను, లతుణరావుగారు చూపిన వృత్తమును రచియించిన కవి 
ఆంధ కర్ణాట సంప్రదాయము ననుసరించి యుంజెనని చెప్పకతప్పదు. 
అంతమాత్రముచేత తక్కిన కఛ్సలును నామార్షము ననుసరించి యుండి 
రనిగాని అనుసరించి యుండవలెనని గాని * లత ఇ రావుగారు. చెప్పు 
నట్లూహింప ఏలులేదు. 

(5) శాస్తలవారు వాసిన అపుస్తు తాంశము గూర్చి 
యొక్క_మాట శుక్ళునకు కవియను వేరున్న దని లక్ష శ్ర రావు గారనిరిం 
“కవి యనిన పండితుడు, విద్వాంసుడు అనియే యర్థము కాని, "కావ్య 

క_ర్తయని కాదని శాస్తు)లవారు. వీరికి సావులు ఆపర్లు దొరగారు. 
ఆ దొరగానైనను శుకసీతి నారమునుగూర్చి ముచ్చటించిరి గాని 
శుక నీతిని గూర్చి కాదే. రామాయణమునకు పూర్వము కవులు 
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లేరని శాస్త్రులవారి యాశయము, కాబట్టివారు దానినిగూగ్చి 

యింతేగా ముచ్చటించిశేగాని మరియొకటి గాదు. శుక్రుడు కవియా 

కాదా యను వివాదము వ్యర్థము. లకు ణరావుగారు చెప్పినదియొక 

నాగ్వి శేషము కాని వేరుకాదని గ్రహీంపనగును. 

బ్రంతవరకును లత్మణరావ్లుగాన చెప్పిన చేమి! నన్నయకు 

పూర్ణము తెనుగు పద్యములున్న వని గదా! దానికి వారు మాపిన 

పధానాధారములు నన్నయకు పూర్వముండిన శాసనములలోని 

తెనుగు పద్యములు గదా! అందుచేత లత్ర్షుణరావుగారి వాదమును 

పడగొట్టుటకు “1 ఆ శాసనములో ఆ పద్యములు లేవనిగాని 2. 

శాభనములు నన్నయకు పూర్వమందలివి కావనిగాని సిద్ధాంతము 

చేయ వలసియున్నది, అట్టు చేయక పట్టుదలకొరకు ఆముఖ్య విషయ 

ములను చర్చించుటవలన లాభముండదు, 

నన్నయకు పూర్వము పద్యములు గలవా? 

శా స్తూలుగారు తుదకు అనుకున్న ౦తే మాటయు అనివేసినారు. 

రామయ్య పంతులుగారు ప్రకటించిన యుద్ధమల్లుని శాననము నన్న 

యకు తరువాతది. లమ్మణరావుగారు చూపిన సీసపద్యమును, 

తరువోజయు పద్యములు కావు, అని వీరు చూప పాయత్నించిరి. 

ఈ వాదమునకు ఇంతకు పూర్వమే నమాధానములు చెప్పబడినవి, 

(పస్తుత వ్యాసమున కుత్తరముగా కొంచెము చెప్పవలసియున్నది. 

“మొదట శాసు స్తు )లవారి యాడేపణము, తరువాత దానికి నమాధా 

నము వరునగ వాయుచున్నాను* 

యుదమల శాసనము. 
© ౧) 

వాస్తు )లువారు రామయ్య పంతులుగారు పాాసిన దానిని 

బాగసగ చదివినట్లు కనబడదు, రామయ్యా పంతులుగారు “తొానన 
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'మెప్పుడు పుట్టినదియు నిర్ణయించుటకు ముఖ్యాధార ములు చెండు 

గలవు, అక్షరముల పోలిక యిక్రటి. వాననము నందు సేర్కొ_నబడిన 

యుద్ధమల్లు లెవ్యరై_నడియు నిరూవించుట యొకటి. ముందుగా నీయుద్ద 

మల్లు లెవ్వరో చూతమా మొదటి కాసనములోని యుద్ధమల్లుడు 

చాళుక్య రాజని “రాజని. భూవల్ల భుండు” = చెప్పబడినది. వాళుక్య 

రాజైన యెడల పూర్వ చాళుక్య రాజవంశములోని నాడు కావల 

యును, ఈ వంశములో నిద్దరు యుద్ధమల్లులున్నట్లు పూర్వ శాసన 

ముల వలన గనృ్చట్టుచున్నది. 766 శక సంవత్సరము మొదలు 810వ 

సంవత్సరము నరకు రాజ్యము వేసిన గుణగ విజయాదిత్యుని తమ్ము 

డగు యుద్ధమల్లు డొకడు కలడు, ఈతని కొడుకు తొడరాజు, ఈ 

“కాడరాజు కొడుకు యుద్ధ మల్లుడు. వాళ్టుక కి వంశములో తెత 

మనుమలిద్దజణు యుద్దమల్లులు  వీరగపడుచున్నారు. పి-రే శాసనములో 

జెప్పుబడిన ' యుద్దమల్లులస్ నావముతము అని చెప్పి కన్ని యారేపణ 

లను కల్పించికొ న కావున మొదటి శాసనము (పథమ యుద్ధమల్లుని 

కాలము నందును గుణగ విజయాదిత్యుని తమ్ముడు. శెండవది “అతని 

మనువడగు" ద్వితీయ యుద్ధమల్లుని కాలము నందును బుట్టియుండు 

ననుటయే సిజ్దంతముగా గనపడుచున్న ది.” అని వ్యోసిరి. ఇట్లుండగా 

వాస్తు ఏలుచారు రామయ్య పంతులుగారు చేసికొనిన ఆ శంకయే 

వారి సిద్దాంతమయినట్లుగా సెలవిచ్చి యేమేమో పెంచి వాసికి 

యుద్ధ మల్లునకు వాల్లపరాజను ేరుండుట కాధార మేమి? అని ఏరి 

ప్రశ్న. దీనికి సమాధానము కౌసనమునంచే యున్నది, యుద్ధమల్లుడు, 

నులి ల్లొడు, మల్ల పర్రాజు అనుపే బళ్ళు సమానార్థకములుగా స పురుష 

వాచకములుగా నందే బొడబడియున్న ని, శాసనములు ెండని 

రామయ్య పంతులుగారు శంకించినది తప్పనియు నొక్కడం (మనువు 
నైన యుద్ధమల్లుడు) (వాయించినదే యనియు లత్ముణరావుగారు 
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చెప్పిరిగాని శాస్తు)లుగావ చెప్పినట్లు గుడి కట్టించినవాడును మొగ 

మాడువు క ట్రంచినవాడును ఒక్క దేయని వాయలేదు, న్యాయముగ 

జూచిన యెడల శాసనము  జెక్సించిన వాడిొక్క_డో యిని 

తెలియక పోదు. 

సల్క్ శబ్దము చాళుక్య శబ్లభవమగునని శాస్త్రలవాశే 

యొప్వుకొనిరి. కాని “రాజనల్కి_ భూవల్ల భుండు? అను సమాసము 
నకు తప్పుపట్టిరి. సల్కి_యనునది రూఢిపదనునియు, తరువాతి కాలము 

నందుడి చాళుక్య శబ్దమును పుట్టించిరనియు అంగీకరించినవో ఈ 

యా వేపముండి యుండక పోవచ్చును. 'నల్కి” పూర్వరూపము కాదను 

భ)మకో లోనిగుట చేతనే ఆాస్తుంలవారింకను సెనగులాడుచున్నా రు* 

(యుద్ధమల్లుడనునది బిరుదమై “రాజసల్కి.” యనునది పేక యుండు 

నని యూహించి, ఆయూహా సరికాక పోవుటచే, యుద్ధమల్గుడు అనునది 

శికుదనామమేయని నిర్ణయించుట వింతగ దోపకపోదు, 

చాళుక్యుల బ్రతర శాననములలోని పిరుదములకును ఈ శానన 

నములోని బిరువములకును సరిసో లేదట కాని మజియే రెండు చాళుక్య 

శాసనములలోని బిరుదములై నను సరిగ సరిపోవుచున్నవాయని 

యడుగవలసి యున్నది. ఒక శాననము నందలి దానికిని మజియొక 

దానికిని భేదము కాన్చించుచునే యున్నది శాస్త్రుల వారిచ్చిన 

పండెండు విరుదములును వేర్వేరు శాననములలోని గు త్తడముకాని 

మజియొకటి కాదు, పృస్తుత యుద్ధమల్లుని శాననములలోని బిరుదము 

లను పైవానికి కలిపి యవి యన్ని యును చాళుక్యుల వీరుదము 

లనుటయు యుచితము. శొననములో చాళుక్య శేబ్దమునకు పకృతి 

మైన సల్కి_శేబ్బ్దము ప) యోగింపబడినది. చాళుక్ట్యుల లోనివారగు 

నిద్దణు యుద్దమల్లులు దాహరింపయిడియున్నా రు. అట్టియెడ పీశాసనము 

లోని బీరుదములును చాళుక్యుల వేయని యొపష్వుకొనక తప్పదు. 
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“చేబోలులోని _ విగ9వామునె యుద్గమల్లుడు బెజవాడలో 
(బతిస్టించె ననియు చేబోలు నివాసులు దానిని మజిఫొంతకాలము 
నకు దిరిగి తమ గాామమునకు గొనిపోయిరనియు జెప్పవచ్చును, లేదా 
యుద్ధమల్లుకు పృతిష్టించినది నూతన విగ )వామనియు దానియందు 

జనులకు భక్షి హాచ్చుట్యకె సుపసిద్ధమైన చేబోలు శోవుని సత్వ మే 
యీ నూతన వి(గహమందు (పవేశించెనని చెప్పుటయే శాసనో ధైశ 
మనియు చెప్పవచ్చును. ఇదియే సత్యమని తోచుచున్నది. “తిరుపతి 
వెంక కేశ్వరస్యామిని బట్టి య'నేకులు వేంక కేశ్వరులు "దేళభమందు 
వెలసినారు.” అని రామయ్య పంతులుగారు వా/(యగా రెండవ భాగ 

మున చల్లగ విడిచి పెట్టి మన శౌస్తుులవారు శౌననము నందలి 
విషయముంబట్టి చూడ చే(బోలను గా/ముమునందలి కుమారసా(మి 

బెజవాడరాగా నచట నీ తాసనస్థ భూవల్ల భుండు గుడి కట్టించెననియు 
ననగా చేబోలు నందలి కుమార సాగమ్యాలయము పడిపోయియందలి 
కుమారస్వామి విగోహము పూజా వురస్కా_రములు లేక పడియుండగా 
దాని నీ శాననము చేయించిన యాతడు బెజవాడ తీసుకుని వచ్చి 
యిచ్చట గుడి కట్టి చి యందు స్థాపించెనని భావమనియు (శీ జయంతి 
రామయ్య పంతులుగారు వ్యాసిన దానివల్ల తెలియవచ్చు చున్నది.” 
అని [వాసిరి, 

శాసనస్థ రాజముతము వీరశెవమునియు ఈ వీరశె వము 
రామానుజుని తకవాతిదనియు, చాళుక్యులు వెవ్లవులనియు అందు 
వేత్ర చాళుక్యరాజు వీర కె వులకు మఠము కట్టించి యుండడనియు, 
శాస్తు/లవారి మతము, శైవము రామానుజుని తరువాతి దనుటకు 
శాన్సు )లచారి కాధారమేమో? నన్నయకు పూర్వవువాడగు కర్ణాటక 
నాగవర్శ ఇవ ( "హ్నణుడు, తరువాతి చాళుక్య “రాజులు జైప్షవు 
లయిన యడ్లు సీ యుద్ధ మల్లుడు లె నుడనుటకు చారికేమి యాడు 
పమో? రాజు నెపనుడై నను శైవులకు మఠము కట్టించకూడదను 

ఇల 
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ఏరి నిపేధమెందుకో. కొందరు పూర్వ-రాజులు మత చ్వేషము కలిగి 

పరిపాలించక అన్ని మతముల యముెకలను నమూనాదరము కలిగియుండిరి, 

యుద్దవుల్లు డట్టినాడని చెప్పిన నేమిదోషము? 
అ ౧౧ లు 

శాసన క్రమమును గూర్చి దీనియందు తరువాతి చాళుక్యుల 

గో (కాదులు వివరింపయబడ లేదని యాక్నేపము, తప్పక యుండవలెనను 

నియమ మెక్కాడ నున్నదో? గో(తాదికములు వివరింపబడిన చాళుక్య 

శాసనములు సంస్కృృతేమునం దున్నవి. ఈ శాసనము కెలుగునం 

దున్నది. గో|తాదకము సంస్కృృతిమున గద్యలో చెప్పబడియున్నది. 

ఈ శాసనము పద్యమయము. పద్యములో గో (తాదిక మిముడనపుడు 

దానిని వదలి పెట్టుట యుచితము కానేరదు, ఇక కార్తి -కేయాలయము. 

గూర్చి యింతకు పూర్వమే ముచ్చటించి యుంటిమి, వారణాసిన్తచ్చు 

వారు, 'గంగకరుతి అను మాటలు (కీ.శ. 11వ శతాబ్బమునుండియు 

వచ్చుచున్న పదములని సోమేఖరశర్శగా రన్నారట, అవి ఈ శాసన 

ములో నున్నవి గనుక ఈ శాసనమును తిరువాణిడేనట, సోమేేఖర 

వ గైగారు బెజవాడ యుద్ధమబ్లుని శాసనము నన్నయకు పూర్వ్యవుదన్న 

వాదమునకు చేరినవారు. ఈ సంగతి వారి వ్యాసమువలననే తెలియ 

గలదు. అందుచేత మై పదములు నన్నయకు పూర్వముకూడ నున్న 

వనియీ (వాయవ లెనని వ గారి నాశేపింపవలసియుండగా, వారన్న 

యీ మాటను పట్టుకొని తము వాదమునకు నరిపోయినదిగ దా యని 

యుదాహారింది యుండగూడదు. ఇతరు లవ్వరో యితర వీషయముల 

గూర్చి _భనుపడిరని (పన్తుత శాసనము విషయమునగూడ (భమ 

కవకాశము వలదని చెప్పట తగదు. 

(1 యుద్ధమల్ల కానన అపియు, నందంపూడి శాసన లిపియు, 

నొక్క తీరుగా నున్నవి, _ప్రత్యుత్తేరము, లేవు వేర్వేరుగా నున్నవి. 
శాననములం జూ చిన తెలియగలదు, 
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(2) రాజరాజన రేం దుని తరువాతకూడ (వాతకశ్తి నిలిచి 

యుండుట నంభవము కానేరదు. (పత్వు తరము. రాజరాజు కాలము 

నశే కత్తు మారినది తరువాత నది నిలిచియుండుట యసంభవము, 

సంభవము యని చెప్పుటకు శా స్త్రులవారొక్క- పాననమును తరువాత 

దానిని చూపవలసి యుండును. 

(కి) రెండమృత గుళికలు : (1) 'టిికారము. ఈ యతురమును 

లత్రుణారావుగారు పరివత్చ_క్తి)కలో _(బాయుటకు పూర సము “డి కా 

రముగనే శానన లిపిజ్ఞలు చదువుచుండికి. కాని “టొకారమును 

“శికారము రెండవమ్షరములును శౌాననములం డగపడుచునే యున్న పి, 

చెండు "వేజత్షరము లుండుటవలన సీ ౭ండింటికిని పేర్వేరుగ నుచ్చారణ 

యుండి యుండవలెను, యుద్ధమల్ల శాననములో నట్ట యుచ్బ్చారణ భేద 

ముండెనని లక్ష్ముణ రావుగారి తలంపు. "భేదము లేదని చెప్పుట శేవరి 

కధికారమున్నది. *అన్ని చోట్లను 'టిిను చదివి బెడగు అను దాని 

లోని 'డికారమును “టిిగా నెందుకు చదువలేదని శా స్త్రులవా 

రామేవీంచి, వి_సరించి _వాసిరి, నా స్ట్రబవారు సెలవిచ్చినట్లు శాగన 

ములో బెడగులో “డి యున్నదిగాని “టి "లేదు. శొసనము చూడక 

(వాసిన *ా స్ట్రలవారి చవరేమునగలరు? 

(11) శాసనశిల : ఏరు చూపిన శాసన శిలాక్రమము తొము 

కల్పించినది, అసలు శిలను మూడక _వాసినది, ఈ కల్పతశ్లపై యుద్ధ 

మల్ల శాసనము నాలుగు (పక్క-లను ( వాయబడియున్నది. కొని, 

రామయ్యపంతులుగారు నిలను స్వయముగా చూచి యేమి _వాసిరో 

చూడుడు, “ఇటీవల నేను శాసన_స్తంభమును (బత్యత.ముగాం జూచి 

నాడను. ఈొసన_స్తంభముయొక్క._. యెదుటి (పక్కను ఎడమ సక్క-ను, 

కుడి సక్క_ను గొంతవరకును జెక్క_బడియున్నది" అనగా శాసనము 

మూడు (పక్క_లనే యున్నదిగాని, నాలుగు (పక్కల లేదు, నేనును 
శాసన_స్హంభమును చూచితిని, మూడు (పక్కలనే కనబడినడి, 
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(4; రెండు బట్టల సారము :- లత్మణ'రావుగారు బట్టలు పెట్టి 

సారము డింపేేను, వేణుగోపాల శెట్టి, బటర్ వరుగార్లు నిపుణులే 

మొనను, సీసపద్యమున్న శొసనమును సరిగ చదువజాలకపోయిరి, 

లక్ష్మణరావుగారా శొసనమును తిరిగి సరిగా చదివికొనిరి. అందు సీస 
పద్యము కనబడుచున్నది. అసంపూర్షమైన నగుగాక, అది సీసపద్యము 
'కాదనుటకు వీలులేదు. నెల్టూరు శాసనములలోని ఈ తాననవు (పతిని 

"నేనును చూచితిని, లత్మ్ముకారావు గారు చదివినది సరియిన సారము. 

అందుచేత ఈ విషయమై శా స్తు)లవారు వ్యాసినదంతేయు కేవల శ్రమ 

కాని వేరుకాదు. ఇక నన్న య్యభట్టు ససపద్యములోని యతిసా" స 

నియమము లిందులో "లేవట. అందుచేత నది నన్నయ్యాకు తరువాతిదట 

కాని తత్త్వము నాలోచింపగా నీ సినపద్యము లొక్క_ నన్నయయం దే 
కాన్సించునుగాని, అంతకు పూర్వముగాని, తరువాతగాని 'కాన్చించవు. 

దర్భని శాసనములో నొక ససపద్యమున ది అది నన్న యకాలము 

నాటిది. దానిలో నన్నయ నియనుములు లేవు 

"ర్ సినపద్యమును, తరువోజయు గల గుణగ విజయాదిత్యుని 

గూర్చిన ఇననము లారాజునకు సంబంధించినవి కాననియు, అతడు 

చనిపోయిన తరువాత నెవ్వరో వాని నాతని చేర వా)యించి యుందు 

రనియు శా స్త్రులుగారు వా సిరి. శానన మసనంపూర్ణ ముగ నుండుట 

చేత నిట్టి నం 'చేహమున కవకాశము లేకపోలేదు. అట్లాతని యనంతరమే 

యవి వుట్టి యుండునని యొప్వుకొన్నను, నన్నయ్యుకు తరువాత్రివని 

చెప్పుట నిట్టి నందేహమున కవకాశము లేకపోలేదు. అట్లాతని యనంత 

రమే యవి వుట్టి యుండునని యొప్వుకొన్నను, నన్నయకు తరువాతి 

వని చెప్పుట. యొప్పదు. గుణగ విజయాదిత్యునికిని నన్నయ్యకును 
సుమారు శెండువందల యేండ్లు యెడమున్న ది. గుణగ విజయాదిత్యుని 

తరువాత నెంతయో కాలమున కవ్వడును నిట్టి శాసనమును వాయించి 



152 నన్నయ భారతి 

యుండడు, అట్టు వాయించుట కవసరముండదు. ఎట్టయినను “ఈ 

శాసనములు నన్న య్యకు పూర్ణపువే యని యూహింపవలసియున్న ది. 

వీనము “ీవల మాంధ పద్యమని లత్మణరావుగారన్నారని 

శా స్త్రలుగారు వాసిరి, లత శ్రూరావుగారట్లన లేదు, వారన్నది వీసము 

నకు తెలుంగునం బెక్కుువ ప/చారమున్నదన్ని ఇస్ర చంపకమాలకు 

సంస్కృతములో నెక్కువ హో చారము లేదనియు, 'తెను౮స కన్నడము 

లలో నున్న దనియు వారు వ్రాసిరి: ఇది కాదని యెవరందురు, శాస్త్రుల 

వారనినట్టు తేనుఇసవారు సినమును కన్నడమునుండియే యొరువు 

'లెచ్చుకొని యుందురసియు, మాఠతా)గణబద్ధమై యున్న దానిని 

సంస్కృతే గణబద్ధముగా చేసుకొని యుందురనియు _వాసిరి, కానిండు? 

దానివలన బాధ యేమున్నది. అంతమాతిముచేత నన్నయ్యయే అట్టు 

సంస్క-_రించినవాడని సిద్ధాంత మెట్లు చేయగలము. 

* కాని ఈ టీ అను నక్షరము పి ల్యేకముగా 14 కతాబు వణ 
త 

కును కాన్చించుచున్నది. డాని యుచ్చారణము *డిక్రారోణా రణ 
ముగ నెప్పుడు మూరిపోయినో తెలియబ్రాదు, 



(20) 

నన్నయ శు తెంచిన రాజరాజు 

(శ్ర నండూరి బంగారయ్య 

అదిగో ! రాజరాజు కొలువుకూటము, వసువముతీ వనితకు విభా 
హణము 'వేంగీబేశము. వేంగీజేశమునకు నాయకరత్నము రాజమహేం 

(దము, రాజమహేంద్మున నొక రమ్య భర హర్భ్యతలము. దానిని 

సకలభువన లకీ శ్రవిలానం బని వేర్కొన దగును. అందు బరమానంద 

మున మహేంద మహిమతో కొలువుదీర్చి యున్నాడు చాళుక్య 
మన్నథుడయిన రాజరాజు. మం(తిపురోహిత సేనాపతి దండనాయక 

డావారిక మహాప్రధానులు (పక్క-నే యుచితాననముల నలంకరించి 

నారు, వారికి తరువాతే ననంతమయిన సాముంతగణము ఇంచుక 

తోలగి 'రాజాజ్ఞ్హకయి ఎదురుమాూచుచు నిలుచున్న వారవిలాసినులు, 

ద్రిక విద్వాంసులు (కికాఆసిపోయి యున్నారు, వలన నది రాజకార్య 

నిర్యవాణమున కేర్పడిన నభకాదుం విద్యావిలాసగోస్టి... అపారశబ్ద 

శా న్ర్రపారగులయిన వైయాకరణులు ! భారత రామాయణాద్యనేక 

పురాణ (పవిణులయిన పౌరాణికులు ! మృదు మధుర రసభావ భాసుర 

నవార్థ వచన రచనా విశారదులయిన మహాకవులు! వివిధతర్క_ వగా 

హిత సమస్త తా స్త్రసాగర సారగరీయః (పతిభులయిన తార్కి_కులు 

వైణిక గాయ కాది విదజంబులు! ఈ విద్యద్దణమున సూర్యచంద్రుల 

వలె నన్నయభట్టు ! నారాయణభట్టు ! 

సంజీవకరణి నొక్క_డానిని చెచ్చుటకు మారుగ పర్వతమునం 

తను బెకలించుకొని వచ్చిన మారుతివలె నన్నయ రాజరాజు నొక్క 

నినేగాక అనాటి రాజము హేం(దవర సాహిత్య జీవితము నంతను భారత 

ముఖమున (బత్యవపరచినాడు, ఇదిగాక ఆతని భారత భాగములో 

(పత్యాశ్వాసమున నాద్యంతములలోను, నన్నయ యే రచించిన నందమ 
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పూండి శాసవము మున్నగు శాసనములలోను రాజరాజు పదేపదే 

(పత్యవమగుచున్నాడు. ఇట్టి వర్ష నములలో పునరు కు లనివార్యములు 

గడా! ఇవిగాక అత్యు క్రులుగూడ పుహ్క_లముగ గనవచ్చుచున్న వి. 

పిగాని తన్ను పోపించు (పభువునుగూర్చి అత్ఫ్యు క్కి వాడకుండ 

నుండగలడా ? అయితే నిత్యసత్య వచనుడగు నన్నయ కూడ ఒక 

మానవమా(తుని “విస్టుమూ_ర్ర యనియు “నారాయణమూర్థి ది 

యనియు సంబోధింపవలసీనజేనా! ఇందులకు నా విష్లుః ప్ఫృథి ఇపీపతెకి 

యను నమ్మక మొక్క. కుగాక ఆనాటి పర్బితులును “బహవో దుర్గ 

భాశ్చువి యను సూ కికి బతుర్ణము కొదగిన రాజరాజు గుణగణ 

మును గూడ కారణమై యుండవలెను. ఈనాటి మనము ఆనాటి 

పరిస్థితులను పూర్ణ ముగ నర్భముచేసి కొనుట దువ్కు_రము. ధర గ్రగ్గాని 

నుండి డేశము నుద్ధరించుటక యి కంకణము గట్టుకొనిన మహోపురు 

షుని అవతారమూ ర్తిగ సంబోధించుటలో నాశ్చర్య మేమున్నది 

ఈనాడు గాంధీని మనము పురుషోల్తేమునిగ నెంచి పూజించుట లేదా? 

శేవలము తన్ను పోషించు (ప్రబువుపట్ట చూూపదగిన క లరేజ్లై తమ్మ తమే 

గాక ఆర్ష ధర్మములు సమూలములుగ నళించిపోవునేవో యని సనాతన 

ధర్మ(పీయులు గజగజ లాడుచున్న యా కాలమున జైన బౌద్దమత 

ముల "బారిన బడకుండ నై దికమతేము నుద్ధరించుటక యి యుదయించిన 

కారణ జన్నునివలె గనవచ్చిన రాజరాజు మహోజ్జ్యలశీలముపట్లనున్న 

గారవముకూడ గుకాలుబుడగు నన్నయ వర్ష నములలో నత్యు _క్తీని 

_బ వేశ పెట్టి యుండవచ్చును, 

ఈ అత్యు _కులును సునరు క్తులును పూర్షముగ పరిహరించి 

చూచినను స్ఫుటమయిన పి|గవహము మనకు లభ్యమగుచున్నది. 

నన్నయ వర్ల నలలోనున్న మై చైతన్య సంపద అద్భుతావహాము, రాజరాజు 

పవ్మితశీలమునకు శాశ్వతమైన మందిరము నిర్మింపవ లెనని ఆతని సంక 
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లము, ఈ సంకల్పము పూర్ణ ముగ గృ'తార్గమయినది. కృతిపతుల 

గుణగణమును వర్ణించిన కవులెందరో యున్నారు. కాని నన్నయ లేఖని 

సాధించిన వాక్సిద్ధి అనన్య సాధ్య మనియి వచెప్పవలసియున్నది. అతని 

సమాస కల్చ్పనములోనున్న మార్లవము. మాధుర్యము నప్రురూప 

ములు. (పతి సంబోధక మునను నంబోధితుని _బత్యతు పరుపగలశ క్రి 

చదువరిని చకితుని చేయ జూలియున్న ది. 

స్థూలమునుండి సూత్ముమునకు బోవుట యొక (క మముగ 

'నేర్చరచుకొన్నవో నన్నయ చిత)ణమున రాజరాజు శరీర సౌస్ట్రవము 

మొదట విచారణకు వచ్చు చున్నది. అకార పరిమూణముగాని చేవా 

చ్చాయగాని అవయవముల ప) ల్యేకలమణములు గాని నిర్లయించు 

కొనుటకు తగిన సామగి) నన్నయవర్ణ నలో లభ్యము కాకపోయినను 

మొ_శ్తముమోద రాజరాజు సుందర వ్వ్నిగహుడైై యుండవలెననుట 

నిశ్చయము: శేవలము కురూవిని దీః కొనిపోయి “రా జమనోహారుడు”” 

“చాళుక్య మన ్ రభుడుో అను నిట్టి ఏఢేషవణముబకు గురిచేసినచో నవి 

యపహోస్యమునకు -తావలములగును. రాజునకు కోపకారణములగును 

గాని (పసాద భాజనము లెన్నడును కాజాలవు గదా! రాజరాజు శరీర 

మున రూపనంపద మాతమే గాక లావణ్యనంపద కూడ అమరి 

యుండె ననుటకు “తుహినకరుడురు కాంతిన్” అను నిట్టి వర్థనము 

లాధారములు, 

పరా(క్రమము, దయ, వితరణమునను మూడు గుణములును 

రాజురాజుశీలము నలంకరించుచుండెననుట న్పష్టము, దయయున్న చోట 

పఏతరణముండుట యాశ్చర్యజనకము గానేరదు గాని పరాక్రమము 

దయయు నాక్క- చోట నుండుట అరుదు. “అన్వ్యరాజ్య "లేజడోజయ శాలి 

“అపరాజిత భూరి భుజాకృపాణ ధారాజల శాంత కా్య[తవ పరాగుడం 

ఇత్యాది విశేవణములును “తోదండపార్థ[” “విక్రమాదిత్య!” “మృగ 
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రాజ పరా కమ!” ఇత్యాది సంబోధనములును పరాకమమును వరం 

చుచు గానవచ్చుచున్న వి. దశ మల్ల కల్లోలముగ నున్న యా కోల 

మున (పభోవులు పరి పాలనాదకులయి యుండిన జాలదు. పరా(|కమ 

వంతులు సాధారణముగ (కూరులయి యుందురు. రాజరాజట్టుగాక 

“దయార్ష బుద్ధి యట. అందుచేతనే యాతని పాలనము “జగజ్జనాను 

రంజనముగి నుంజెడిది. “ఆశితపోపణముో అతనికి -నైజవిలాసము. 

ఈ యాశితులలో "బాంధవులు మితులు విదాాంసులు ముఖ్యులు. 

“చాంధ వాం భోజమణీ” “మిత విద్యదంభోజవన పయోాజ మిత? ఇత 

దిసంబోధనము లీ యంశమును స్థాపించుచున్నవి. చానమనునది ఆతని 

కొక వినోదము, ఆతని దానశౌొసములు ఇప్పటికిని గనవచ్చుచున్న వి. 

క్రోరుమిల్లి శాసనము, కలిదిండి శౌసనము, నందవముపూండి శౌశనము 

మండ శెసనము మున్న గువాని నుదాహరింప వచ్చును. ప్రవిగాక కాల 

గర్భమున లీనమైపోయిన వెన్నో యెవరు చెప్పగలరు? ఈ దానము 

లలో "పెక్కు-లు కవులకు వి ద్వాంసులకు చేసినవే. ఇవి వ్య క్తులకుచెసిన 

దానములుగ నెంచుటకు ఏలువేదు. ఆనాటి విద్వాంసులు "వేనకు వేల 

విద్యాస్థల 'కా(శేయ ముసంగి వేదాదివిద్యలను వారి కుదితముగ 

బోధించుటయీ గాక చారి కన్న పానాది సౌకర్యములనుగూడ ఉచిత 

ముగ నేర్చరవెడివారు. రాజరాజు కోరుమిల్లి శాసనము తిలకించినచో 

ఈ యంశము నృష్టమగును, చీదమార్యుడను మహోవిద్వాంసునకు 

కోరుమిల్లి దానముచేయుచు జన్మ (పభృతిగ గీతవేదార్థ త_క్త్వవే త్తే 

యగు నా మపహామహుని పాండిత్యమును మాతమే గాక ఇతరపండితు 

లకు ఛాతుులకు కల్పదు' మముగ నుండిన యాతని (పవచ నౌదార్య 

మును గూడ రాజరాజుగడించినాడు. అందుచే నా కాలమున 

నొకొ-_క్క_ విద్వాంసు డొహ్కొ-క్కా విద్యాపేఠము (యూనివర్సిటీ) గ్ 

సన్నదగి యున్నా డు.రాజురాజు పండిత, పకాండుడనుట కూడ నన్నయ 

రచనల (బస్ఫుట మగుచున్నది, 
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ఏవమలనుతిెన్ బురాణములు 

వింటి ననేకము లర్థ ధర్మ ౪౯" 

(స్రుముల 'తెజిం 7ఆతంగిపి 

నుదా_త్సరసాన్విత కావ్యనాటక 

_కమములు పెక్కుుచూచితి 

జగ త్చరిపూజ్యమ్నులై న యీాశ రా 

గమములయందు నిల్సితి 

(బకాశముగా హృదయంబు భ_క్లితోన్. 

ఈ పద్య మేగాక' “నివిధాగమ విహిత శముడు” 'నిఖలరాజ 

విద్యానిధి ఇత్యాది విశేషణములున్న వి. కావ్యనాటకములనుగూర్చి 

చెప్పునప్పుడు అవియుదా త్ల రసాన్వితములుగా నున్నప్వుడే అతనికి 

రుచించుననుట అతని నవృదయత యింత నిశితమైనదో వెల్ల డించు 

చున్నది. ఇదిగాక “మనిషి. విద్యా_,శమ త త్త వె త యని నన్నయ 

వేరొకచో వాడిన విశేవణమును బరిశీలించిన చో రాజరాజు పాండిత్య 

మెంత గంభీరనునదో సువ్య_క్షమగును, మజహాోపండితులు చేసిన విద్యా 

(శమమునందలి తత్త్వమును మధించుటకు మంధరనగము గావలెనన్న 

రాజరాజు పాండిత్య మెంత కూలంకపషవుయినది గావలయును + 

తక్కిన (గంథములవై నున్న గౌరవమంతయు నొక యత్తు. 
(పల్యేకము భారతమువై రాజరాజునకున్న భక్తి ఒకయుత్తు. *భారత 

(శవణాన క్రి” నాతని శీలములో నొక  విశిస్థలకుణముగ నన్నయ నిరూ 
వీంచుచున్నా డు, 

ఇవియేనున్ సతతంబు నాయెడ 

గరం బిష్టంబుకై యుండు బా 
యను భూడేవకులాభి తర్పణ 

మహీయః ( వీతియున్ భారత 
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ప అ 
"| 

ర్వవమున్ నం నంతెత దానశీలతేయు 

శశ్వ త్పొధు సాంగత్యమున్ * 

ఈ యాన క్షికి పెక్కు కారణములను నన్నయ పేర్కొన్నాడు. 
“శైవ ) కథా(శవ ౪ కుతూవాల మొకటి. తన వంశక ర్లల చరిత మను 
నళిమానము నెండు, గోశతదాన ఫల్మ పదమను నాముమ్మ్ చింత 

మూడు. కాని, అన్ని టికంచును (పధానమయినది భారత పరమార్థము 
సనునంధింపవలెనను కుతూహల మతిసాం(దముగ నుండుటయీీ. పడిత 

చ్మకవముల ముఖమున మూలము నాత డెన్ని పర్యాయములు విని 

యుండునో ! ఎంత గాఢమయిన కృషి లేకున్న “భారతబద్ధ నిరూవితార్థ 
నేర్చు డి కోనుగు గావింపుమని నన్నయ మహాకవి కాతడు సూచింప 
గలడు € 

సెనుగున నన్నయ రచించిన భారత భాగమునందలి (పాళ _స్వ్వ 

మునకు నన్నయ నారాయణభట్టుల కవితావైభవము మూత మేగాక 

రాజరాజ రసజ్జతేకూడ మూ లకారణము. భారతమునందు పరమాస క్తి 
యున్న రాజరాజు ఎప్పటికప్పుడు నన్నయ రచించిన భాగములను 
వ్నుచు దానిపయి తన విమర్శనమును [| బకటించుచుండునేగాని యూర 
కుంవడుగడా ! భారత (శవణాన క్షిని రాజరాజు కీలనంపదలో నొక 
 త్రయణముగ చర్కొనుటలోని రహస్యమును గొంత విఫులీకరింప 
మట యున్న ది. “రాజరాజు నంతటి వి వేకదూడాముణిని 'మెవ్పీంచ 

౫ జూ 2 ఢేదాి యనిన సంశయము నన్నయను బాధించె ననుట 
భాక తావ కాకికలోనే వ్య కృమగుచున్న ది. 

అమలిన “తారకా నముదయంబు2 నెన్నను సరంవేద శా ఏ 'స్ర్రముల య శేషపారము ముగంబున బొందను బుద్ధిబాహు ప్ 
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(కమమున దుర్ల మార్ధిజల గారవభారత భారతీ సము 

(దము దరియంగ నీదను విధాతృనకె నను నేరబోలునే ? 

అను నన్నయ సమాధానములో వినయము మాతమే గాక 
వి వేకముకూడ నిబిడముగ నున్నది. భారతవర్ష మునందలి విజ్ఞానరాసుల 
కెల్ల భారతము ఖజానా, యుగయుగములుగ నుపనిషన్నంత) ద?ష్ట 
లార్జించిన "వేదాంత సత్యములును అధ్యాత్మ విద్యలును 'రాజర్దులు 

సేకరించిన లోకానుభవమును అర్థ ధర్మ నితిశాస్ర్రముల పారమును 
కవి వృషహభులు ప్రదర్శించిన అద్భుతావహమైన కలావై దగ్గ్యమును 
ఈ భారతమున చేకిభవించి కొలువు దీర్చినవి. ఇందులో _పజాహీత 

నిర్మాణము పిపంచముననే యితర వాజ్మయ మునం దయిన దుర్గ భ 

మేమో యని సంశయింపదగిన అద్వితీయ గింథరాజ మది. (ప్రజా 
బాహుళ్వమును .దృష్టలో నుంచుకొని చూచినచో "వేదములకంశెను 

భారతీయ పాబ్బ్మయమున భారతమే పా/ముఖ్యమును బడయ దగి 

యున్న ది. అట్ట మహావాజ్బయమునందున్న పరమాన క్తి "రాజరాజు 

రసజ్ఞ తాపరిణతికిని వివేచనా గాంభీర్య మునకును నిదర్శనము గాదగి 

యున్న బేగాని రుచిభేదమువలన నుదయించు పతపాతమును నిరూ 

వించుట లేదు. అంతటి భావుకుడు భారత రచనమునకు మార్షదర్శకుడుగ 

నుండుట ఆం(ధులు చేసికొన్న సుకృతపలితము., 

భారతాస కి తోబాటు మరి నాలుగు గుణములు రాజరాజుకు 

నిత్యనహాచరములు : 1. విప్రభక్షి 2 సంతత చానశీలత “కి” సాధు 

సాంగత్యము -4 పార్గతీపతి పదాబ్దధ్యాన పూజామహోత్సవము, 

ఇందు వి(పభక్కినిగార్సి శినభక్తినిగూర్చి కొంత విశదీకరింపవలసి 

యున్నది. ఈనాటి యాశయములనుబట్టి ఆనాటి యాశయములను 

విమర్శించుట యనంగతము, ఈనాడు ఎవ్వరును “ను _బాహ్మణ 

భ కును అని యొక విశేషముగ జెప్పుకొనువారే యుండరు, ఉండి 
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నను ఇతరులు దాని నొక ఘనతగ భావింపరు. వర్తాశ్శిమ ధర శ్రమునకు 
_పాబల్యమున్న ఆ కాలమున నది యొక గొప్పగ నుండెడిది, బహుశ; 

ఆనాటి విఫుఐలో సెక్కం౦(డు అవిరళ జప హోమ తత ఎరులును నిత | 

సత్య వచనులును త్యాగళలీలురును అయియుండిచేమో | ఉద్యోగ 

స్వేకరణమునకు పూర సగము కొం _7సు నాయకులలో చెక్క_ం౦డు) త్యాగ 
ీలురయి దేశమునకు ఖ్యాతిని నంపాదింపలేదా ? అట్టి వెనుకటి త్యాగ 

మునుబట్టి ఇప్పటికిని (పజలు వారిని గౌరవించుచుండుట లేదా, ఇ్షక్లై 

అనాటి రాజరాజు _బావ్మాణభ కిని కూడ సమర్థింపవచ్చునేమో ! 
“ఫీ మేశ్వర కృ తకృత్య(పసాద” అను సంబోధనమును జూచిన-చో 
అతని యిష్ట్లదై వము శివు డనుటతో సాగక ఫీమేశ్వగుడనికూడ (పక్యే 
కముగ నిరూపితమగుచున్నది. అప్పు డాం ధచేశమున శెండుమూడు 
స్థలములలో భే మేశ్యరాలయము లున ్నని.అన్ని టక ౦మెను ప్రాముఖ్యము 

వహించి చిరకాలము (పసిద్ధిగన్నది దాతూశామ ఛి మేశ్వరుడు, ఈ 
దాజూరావుమునండలి భీమేశ్యరుడుగాని (పకృతము సామర్లకోటకు 
సమొోపమునందలి భమేశ్యరస్యామిగాని ఆతని యిష్ట్టదై వమై యుండ 

వలెను. భీ మేశ్వరమునుగూరి ఎ అమూలకముగ నన్నయ భారతక్రథలో 
గూడ (బసక్రీ తెచ్చినాడు, అర్జునుని తీర్థయా(త్రలను వర్తి ంచుచు 

“దవ్.ణ గంగనా దద్దయు నొప్పిన గోదావరియు జగదాదియెన 
భీ మేశ్వరంబును బెడగగుచున్న (శ్రీపర సతంబును జూచి యురి(లోన 
ననభుమై శీస్టాగహార భూయిష్ట్యమె ధరణీ సురో త్రమా ధ్వరవిధాన 
పుణ్యనమృద్ధమై పొలుచు వేంగీ చేశ విభవంబు జూచుచు” 

అని అడ్జునుని నాటికున్నను “లేకున్న ను భీమేశ్ళరమునకును 'వేనీ 
చెశమునకును మూలకథతో నవినాభావ నంబంధము గల్పించి త్వ 
చేశాభిమానమును (బకటించుకొన్నా డు. ఇందు (శ్రీపర్వ్యతముతో 
ఛీ మేశ్యరమును జోడించుటచే సు(పసిద్ధ (త్రిలింగ వేతములలో నొక్క 
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టగు దాతూరామమునందలి ఛీమేశ్వరుడే రాజరాజు నిష్టద్షైవమని 

నిర్థారణ చేయుట_దీనికి విరుద్ధముగ _పబలాధారములు లేనంతవరకు 

సాహానము గానేరదు, 

మైని పేర్కొన్న మహా గుణములేగాక మరికొన్ని సూత్ము 

గుణములు కూడ నన్నయ చ్నితణమున (బత్యతేమగు చున్న వి. 

“అభిమాన మహార్లవి అని యొకచో సంబోఢనమున్నది. దీనినిబట్టి 
రాజరాజు హృదయము మిక్కిలి కోమలమయినదని చెప్పవచ్చును. 

అయితే ఈ యభిమానము కొందరు (పజా పాలకులలోవలె దురఖి 

మానముగ (పకోపించి చీటికి మాటికి కోపము తకెచ్చుకొను స్యభావ 

ముగలదై యుండదు, అట్టయినచో నాతేనిని “సంతతతుమాభరణు” 

డనుటకు వీలు లేదుకదా. పైగ *నిరంతరానందవుకి యను సంబోధన 

మొకటి మియుకచో గనవచ్చుచున్నది. ఎప్పుడును సుప్బనన్న 

మనస్కు_ (Cheerful 106) డనుట నీ సంబోధనమున కర్థముగ 

జెప్పుకొనవచ్చును. చీటికి మాటికి గోపము వచ్చువారికి నిరంతరా 

నంద మనస్క_త యసాధ్యము గదా. ఇంక వున “అనంత విలాసి 

మను గుణముకటి విచార్యము. ఈ విలాసమున కిప్పటి భావలో 

“దర్జా యని అర్థము చెప్పుకొనవచయ్యునేమోా, రాజులకు కొంత 

భోగము కూడ వలయునుగచా ధరించు దుస్తులయందు, భవనాలం 

కరణమునందు, మాట్లాడు ఫక్కియందు, వితరణమునందు ఒక విధ 

మయిన (grace) సరసత (పత్యక్ష్షమగుటచే దాని ననంత విలానముగ 

నన్నయ వర్శించి యుండవచ్చును. 

నన్నయ భారతేమునందు శొసనములందు కూడ రాజరాజు 

పవిత)తను పడేపచే పిశంసించును. 'వ్యనన వివర్థితిఅని సంబోధించు 

టే నై శ్వర్యవంతులకు సాధారణముగ సవాజములగు (స్త్రీ దూత 

ములు పరిహృతములని యూహింపవచ్చును. 
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ఘన దురితానుబంధ కలి కాలజ దోపతుపార సంహతిన్ 

దన యుదయ (పభావమున దవ్వుగజొపి. ఎ. 

అని భారతమునందు మాత్రమేగాక 

నంరశుతి &తితలం తవీతారివచ్త 

మాస్తైణ యత నయతాలిని మాన వేన 

(పీతాః (ప్రజా నిజపవి(త్ర చరి తతోమొః 

(పతమూలయంతి కలికాల కలంక పంకం. 

అని నందమపూండి శాసనములో గూడ రాజరాజు పవ్వితత 

పా)ముఖ్యమును బడయుచున్నది. “అఆదిరాజవిభుడని “మనుమార్లుడని 

మాటిమాటికి గీ ర్హించుట చూడగ “ఎంత గాఢముగ వాదయమున 

కక్క_కున్న నన్నయ పవి(తేతయను సీ సమష్టి భావమున కింత నిరతి 

నేయ పాథాన్య మిచి యుండును? అను ప్రశ ఎయు రాకమానదు. 

రాజరాజును నన్న యయు అనో|ోన్యాశయులు. రాజరాజు 

పోషణము _పెరణము లేకున్న నన్నయ భారతమే లేదు. భారతమే 

లేకున్న నానాటి “ఎందరో మహానుభావులివలె నన్నయకూడ ' కాల 

గర్భమున జీర్ణి ంచిపోయి యుండును. ఇంక తన పవి(తవాణిచే నన్నయ 

రాజరాజునకు నిర్మించిన యకోభవనము అజరామరమయినది. రాజ 

"రాజు కట్టుకొన్న రమ్యుభర్ముహర్మ్యము లన్నియు ఊరును వేరును 

చేకుండ వనాడో నిగింమయిపోయినవి, కాని వముహోకవి నిర్మించిన యా 

మందిరము మాతము నేటికిని రాజరాజును మనకు కన్నుల కరవు 

దీరునట్టు బత్యతుపరచుచు నిత్యనూతన శోభతో జోహారు లందు 

కొనుచున్నది! 



నన్నయ చి తించిన రాజరాజు 

శ్రీ) దివాకర్ల వేంకటావధాని 

రాజరాజు నలువది సంవత్సరములకు దగా జాళ్గుక సామా. 

జ్యమును పరిపాలించి యిండెను. ఆ పరివాలన కాలమున జగద్దితము 

న్నకే యాతండొనరించిన మహోకార్యము లెన్నో యుండవచ్చును. 

కాని యవి యన్నియు నొక యెత్తు, ఆం_ధవాజ్మయమున కాలేదు 

గావించిన సేవా వెేేషమొక యత్తు. కావ్యగీత (పియుగకై న యా 

మహారాజు ( వేరణ (పోత్ప్చాహములే శేకుండినవో నా కాలమున 

నాం[ధ భారతమవతే౭ించుట కవకాశ మే లేకయుండును. ఈ విధముగ 

నాతండాంధులకు, నాం ధభాషక్కు నాంధ/)'దేశమునకుం గలిగించిన 

మేలింగింత న రానిది. స్వార్ధరహిత మైన యీసేవ కారణముగా నాతండు 

గావించిన ఫలితమును నపారమైనచబే. వలయన నాంధ్య్ర భారత రచనా 

రంభ మాతని కీ_రిచందిక కనవరత శరత్యా-లమై యపరిమిలె "జ్జ ( 
లము నావహాంచుచున్నది. 

రాజరాజు నన్నయ నాంధమున భారతము ర చియింపుమని 

క్రోశరెనేగాని దానిని తన కంకితము చేయుమని కోరియుండ లేదు. 

నన్నయయు నా మహాకావ్యము నతేని కంకితము చేసినను "చేయక 
పోయినను అవ తారికారంభమున నతని గుణగ ణముఐను వర్శించుకు 

గాక యాశ్యాసాదంతములం దర్ధవంతములై న యనేక ఏేషణము. 
లచే నతని సంబోధించి శ ర్య త్యాగ నయతమా ఏవేకాదులగు నతని 

'గుణములకును, నిర్మలమైన కీర్తిని అత్షరగాపమైన మూర్తి తీర్చిదిద్ది 
నాడు. ఆ ప్రాలింగభాష నా దివ్యమూర్తి యాం ధజనుల మోగా 

సామాత్క_రించుచునే యుండును. 

శాసన కావ్యక_ర్తలు శాసనములలో నా యా రాజేందు)లను 
గూర్చి పలు విధములుగా (_బశ_స్తి వాక్యములను రచించుచుందురు, 

అ పీశస్తులతోో సాథారణముగాం గులాచార్య యశః శర్య "త్యాగ 

వీలాదుల వర నమును “కీ రిపజారాగ, పతా పాజ్ఞా, నయ, తమా, 
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వివే కారిపువిదాహా, ధర్మనంగాామో ప్రభృతులగస విశేషగుణముల 
పృశంసయుం గనవచ్చుచుండును. ఒహ్కాక్క_ప్వు డందా రాజునకు 

విరుద్దులెన శతు,వుల గుణ గణముపను విస్తరించి, యట్టివారి నవ 

వీలగా జయించుటచే నతనికిం గలుగు నుత్కర్ష ను సె తేము (పదర్శింప 

వచ్చును" "రాజరాజ న రేయ్యదుని కోరుమిల్లి డాన తా మశాసన 
మిందుకు దృ వ్రాంతేము. భారతమున నన్నయ కావించిన రాజరాజ 

వర్మి నముకూడ+ బయి విధముల తాననములందలి ప్రశస్తి వర్ల నమును 

దలపించుచున్నది బందు యధార్ధ గుణగణ వర్లనముతో పాటను 
స్యూతముగాం దద్యంశీయులు వహించుచు వచ్చిన బిరుదులును,లాతుణే 
కులు నాయకుని కుండవలెనని చెప్పిన సాంప్రదాయిక లతు,ణములును, 
గొన్ని గో చరింపవచ్చును. కవికావశమున నిం దచ్చటచ్చట నతి 
శయోక్కులు వొ-చచ్చుటకును నవకాశము లేకపోలేదు. ఇటుని యందలి 

విషయమంతయు నభూత కల్చనగాః బరిగణించుట మాత ముచితము 
కాను, అలంకారాన కి చే నరుడెంచునట్ట యతిశ యోక్రుల నిబుంగుట 

కంత కష్టపడ నవనరము లేదు. అట్టివానిని గొన్నిటిని దొలంగించి 
చాన నో నన్నయ నిర్మించిన రాజరాజు నిర్శలమూూ ర్తి మనకు. 

సుస్పష్ట శేఖలతో సావోొత్క_రించి తీకను. నన్నయ నిత్య సత్య 
వచనుండును. మితభామీయు నగుటచే నాతని వర్ష నము లందట్లు వర్ణి 
నీయులై న విషయములంతేగా గోచరింపవు. 

నన్నయ వర్ణించిన రాజరాజు గుణగ ణములలో నెల _బముఖ 
ములై న నాతని తేజఃశె "ర్య (పతాపములు, అతడు విక్రమాదిత్య 

విభుండు, విభాకర "లేజుండు. పిరావ తారుండు. మృగ రాజ పరా[క 

ముండు, అన్యరాజ తేబో జయశౌలియిన యాతని శౌర్య మ(పతిమాన 
మైనది. నిజభుజ విక/మముచే నాతండరాతి రాజ నివహముల నోడించి 
యపరాజిత భూరి భుజూకృ పాణ ధారాజల శొంత శాత్స)వ పరాగుడై 

యొప్బాశను. “ని_స్టేజితవై రివీర దండితాహిత వీర, పరంతప, రిపు 
(పలయ పితాప, ఏక మో ద్వేజితాహిత, జితారి విరోధి (పళయాం 
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తిక్క భూరిపతాప పరిభూత నిరోధివర్ణా” మున్నగు సంబోధన 

లాతడు, మైరిలీరుల నిర్టించుటయందుం. జూపిన సామర్ధ్యమును వేయి 

విధముల వక్కా_ణించుచున్న పి, నన్నయ “రాదరాజు శ "ర్యపర్యాకమ 

ముల నింత యధికముగా వర్ణించుట కేవల స్తోత)పిియత్యము చేయాదు. 

ఆ మహారాజు తాను రాజ్యమును జరిపాలించిన నాట్లు దశొబ్దుల 

"కాలములో మూడు నాలుగు సారులైన వైరి నీరుల నిర్మించి నష్ట 

పాయమైన సింహాసనమును మరల సంపాదించుకోవలసి వచ్చెను. 

పిమలాదిత్యుండు క్. శ, 1019లో మరణింపయగా వనువెంటనే రాజ 

రాజు చాళుక్య సింహాననము నధిష్టింపవలసియుం డెను. కాని యూతండు 

తరువాత మూ౭డేడ్డ వణుకును దాయాదులయు. శత్రువులయు విరోధ 

ముచేం బట్టాభి పేకము నిర్య_్తించుకొనం జాలక పోయను. ఈదాయాదు 
టా 

'లెవరను విషయమున భిన్నాభిపాోయము లున్నవి. రాజరాజు సవతి 

తమ్ముడైన విజయాదిత్యుండే తండి) మరణానంతరము చాళుక్య సింకో 

సనము నాకమించి రాజరాజున కాటంకము క ల్రీంచెనని క్రీచేలటుూారి 

వేంకట రమణయ్యగా రభిపాాయ పడుచున్నారు. (శ్రీ) భావరాజు 

వంకట కృన్లా రావు గారప్పటికి విజయాదిత్యుండు బాలుండై యుండే 

ననియు, శై. శవము నండే యాతని వాదయ డే |(త్రమున రాజ్య'కాంతు. 

ములక కెనని తరువాతి కాలపు శాసనము లేవియు సూచించుట లేద 

సియు6 డెల్చ్సి, యిమ్మడి చాళుక్య భీముని చాయాదులై న రాజ 

మారాండ కంఠిక విజయాదిత్యుల సంతతివారైన నిరవద్యసుర పిఠాపుర 

చాళుక్యు లే కాక కళింగములోని సర్వసిద్ది చాళుక్యులు గూడ వేంగీ 

సామాగజ్యమున కె “రాజరాజుతో. బోరాడి యుందురనియునాయదను 

చూచుకొని కళింగ రాజె న మధుకామార్ణ్శ వుండు సె తము రాజరాజు 

చనెదిరించి యు౦ండుననియును రచించియున్నారు, * పనిలో నెవ్వరు 

పిరోధించినను వారి నోడించి పాజుందో)లు వజుకు రాజరాజు పట్టాభి 

పీ క్తుండగుట కానుకూల్య మొదవియుండ లేదు, అతండు “వెరి 'వేదండ 
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గండ విదారి ఘోర తరాసి భాసి భుజార్లళుడై ” ఘోరాజి ముఖమున 

విజయ పామదా సమాలింగన సౌఖ్యము ననుభవించుటకు మూడేండ్లు 

పక్తైను, * ఈ విషయమునే కోరుమిల్లి తా(మశాననమున బేతనభట్లు 

“రాజ దాజన్య * సేవ్యయెన పృథివీ రాజ్యలమ్మేని రాజరాజు భుజబల 

ముచే భరించ నని చెప్పియున్నా (డు, కోదండ పార్టుండును; బరా 

(శమ (వీయధాము(డును నగుటచేతనే రాజరాజు సింహాననమునకు 

వచ్చియు రాకముందే సంఘటిల్లిన యీ నైరి విరోధమును నిరసించి 

జగ ద్వ ఎయ భాసుర నముద్య స్తెజుండును, ప్గ్ర (శ్రీ వనితాశిత భూరి 

స్థిర బాహుదండుడునై_ విజయ్యవై భవము నొందజా లెను. 

ఇట్లాతండు “నిత్యలప్మీ జయాభిరాముంై డీ. శ, 1022వ 

సంవత్సరమున బట్టాభి సేక మహోత్సవమును నిర్వ_ర్తించుక్" నయా లెను, 

తరువాత నాతండు సుమారశెనిమిది సంవత్సరముల కాలము నానావని 

నాథ కిరీట తటీ విల స దత్న సంఘటిత పదకమలు౭డై” సామ్రాజ్య 

మును సర్వజనాను రంజనముగా. బరిపాలించెను. ఇంతలో నాతని 

యదృష్ట చ్యకము నేమి మజల నథోగామి కావలసి వచ్చెను. 

చాళుక్య సింహాసనా క)మణమునకుందగిన సమయ మెప్పు డరు బెంచునా 

యని యెదురు చూచుచున్న విజయాదిత్యు, డొక విప్ప వమును లేవ 

దీసి, రాజరాజును సింహాసన (భష్టు నొనరించి, 1081 జూన్ 27వ కేదీన 
విష్ణువర్ధన విజయాదిత్యుండను "పేరం బట్టాభిపి_క్తడయ్యెను. ఈ సందర్భ 

మున నాతేనికి. బక్సిమ చాళుక్య చ[కవర్తియెన రండవ జయసింహుని 

సాహాయ్య సంసద చేకూరియుండును. కొంచె మించు మించుగా సీ 

కాలమునేకే వెందియుండు కలిదిండి తామ్ళశాసనము పశ్చిమ 

చాళుక్యులు వేంగిపై 6 గావించిన దండయాత ను సూచించుచుండుట 

యిందుకు. దార్కాణముగా నున్నది. రాజరాజు యత్తే ర్యామర ధరణీ 

ధరుండయ్యును. బృబుమైన శతుంధాటి కాగలేక సాయమార్ధి ౦చుట్నకై 

చోళ రాజధానిమైన గంగావురి కరిగను, రాజేంద) వోళుండాతని 
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(వార్ధన నంగీకరించి రాజరాజ బృవ్మా మహోరాజ్కా డ త్తమ చోడ 

చోడేకోన్, ఉత్తమ చోడ మీోలొడ్, ఉడై ఎలాన్ అను. మువ్వురు 

సనానాయకుల యాధిపత్యమున 'బెద్ద యున్యమును వేంగీ దేశమునకు 

బంపెను, ఆ సేన వచ్చి పక్సిమ చాళుక్య పైన్యమును కలిదిండియొద్దం 

దా కేను. ఈ యుద్ధమున నేఫషమునకు విజయము చేకూరెనో చెప్పం 
జాలము. వలయన నందిరుపతేములందలి సేనానాయకులును ఏరన్వర్ల 

మునలంకరించిరి. కాని తరువాత రాజరాజు యుద్ధ నిహతులె న యా 

చోళ సేనాపతుల మువ్వురికిని స్మారక చివ్నాములుగా మూడు 

చేవాలయములు నిర్మించి యుండుట చేం జోళుు తోడ్చాటుచే నాతండు 

సింహాననమున బునక పతిస్థావితు౭డై న ట్లూహించుట కవకాశము 

కలుగుచున్నది. ఇట్లు పరో(గాజి వీజయుండై యాతండు పోయిన 

_ సింహాసనమును వరల నంవాదించి యేడెనిమి బెండ్ల కాలము రాజ్య 

._ మొనరింపం జాలెను. ఈ నమయమునంగూడ నాతని కష్పుడప్పుడు 

పశ్చిమ చాళుక్యుల వబున నలజడి కలుగుచు నే యుండెను. 

(కీ. శ. 1042లో రెండవ జయసింహుడును దరువాత శెండేం 

డకు ఠాబేయ్యద వోళుండును దివంగతు లగుబచే టే /లోక్యమల్ల 

ఆహావమల్ల సో మేశ్ళరు(డును రాజాధిరాజును గమముగాం బక్సిమ 

చాళుక్ష్యచోళ సింహాననముల నధిస్టించిలి. "వేంగీవిషయ ము కారణముగా 

వారిరున్రరికిని మరల యుద్ధ మారంభమాయెను. ఈ సారి చోళులు 

సిర్విరామముగా దండయాతిలు నల్పుచుండినను "లెక్కచేయక 

పశ్చీవు చాళుక్యులు -వేంగీ శాజ్యమునందలి బాల భాగము నా(క్ర 

మింప( జాలిరి, రాజరాజు పూర్తిగ రాజ్య (భస్తుడు "కాక స్వల్ప 

భాగమును మాత్ మేలుచుండినట్లు కీ. శ, 1047 లో వేయయిడిన 

దాతా రామ ఫీమేశ (రాలయము నందలి యొక శాసనమువలనం 

డెలియుచున్న 8. (ARE 183 to 1893) చేంగీచేశ మట్టు పరాధీనమై 

పోవుటకు సహీిఎంపంజాలక వచోళచక్య్రన_ర్తియైన "రాజాధిరాజు పశ్చిమ 
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చాళుక్యుల నెదిరించుట్సకే. నాలుగై_ దుసాగ్దు సెద్దసేనలను బంపెను 
ఆసేనలు పశ్చిమ చాళ్లుక సిసెనల నోడింపజాలినను చేంగీజేశమును 
మాతేము వారి బారి నుండి తప్పింపలేక పోయినను.  చోళసేనలు 
కూడం దన _ కేవిధముగను దోడ్చడలేకపోవుట చూచి పశ్చిమ 
చాళుక్యులతో నింకనుల బోరు సల్పుచుండు-చో నున్న రాజ్యము 
కరాడం బోవునేమో యను భయముచే రాజరాజు కీ.శ, 1051 లో 
వారితో సంధి చేసికొనాను, ఈ నంధి వలన రాజరాజు తన రాజ్య 

మును దాను సంపాదించినను బశ్చిమ చాళుక్య చక్రవర్తి. 
సార్వభామత్వము నంగీక్షరింపవలసి వచ్చెను. ఈ సందర్భముననే 
యాహవ మల్ల సోమేశ్వరుని [| పధానులలో నొక (డును, నన్నయ 

భట్లారకుని సహాధ్యాయుండు నై న నారాయణభట్టు, పశ్చిమ చాళుక్యుల 
(పతినిధిగా రాజరాజు కొలున్రున కరుబెంచుట సంభ వించెను. డం న 
1051-52లో రాజరాజాత నికి నందమపూడి (గావుము న గహారముగా 
నొసంగెను, అతండు భారతరచనమున నన్నయకు వలెనే రాజకీయ 
వ్యవహారములలో రాజరాజునకు గొంత తోడ్పడి యుండవచ్చును. 

వేంగీ చేశమును పశ్చిమ చాళుక్యుల బారినుండి కాపాడుట కై. 
చోళ చక్రవర్తి ప్రయత్నము లొనరించుచునే యుండెను, ఆ (పయ 
త్నేము వలన నేమియు లాభము కలుగకుండుటయీ కాక కొప్పం 
యుద్ధరంగమునం గలిగిన పరాజయమునకు ఫలముగా[ బోళులు గంగ 
బాడి రాష్ట్ర మును గూడ గోబో వలసి వచ్చెను. దానితో రాజ 
రాజునకు చోళుల సాయముమై నాన సన్న గిలెను. అందుచే నాతడు 
కశ, 1051 లో మరణించు వణుకును పశ్చిమ చాళుక్వుల నా మాజ్య 
ములకు లోబడియ్ యుండవలసి వచ్చెను, అతని వారణానంతెరము 
విజయాదిత్యుడు బలవంతముగా నాకమించి తన కుమారుడై న శ్లకి 
వర్శనందు (పతిష్థించెను* పశ్చిమ చాళుక్వులత్రో సంధి కావించుకొన్న 
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పిమ్మటనే రాజరాజు కొంత ప్రశాంతముగా "రాజ్య మేల జాలుటయు 

నాతని ( పరణమున నన్నయ భార'ాం(ధీకరణమునకు. బూనుటయు 

సంభవించి యుండును, 

ఈ విధముగా రాజశాజు పరిపాలించిన కాలమంతయు యుద్ధ 

ములతోనే కడచిపోయెను. అతండు చోళుల సాహాయ్యమక్థి-చినమాట 

నిజమేమయైనను దాను ేవలము వారివై నాధారపడి యూరకుండ లేదు. 

సమయము చిక్కి-నపుడెల్ల నాతం డరాతుల నపారశ్రైర్య సాహసము 

లతో చెదిరించి పోరాడంచునే యుండెను, ఆయుద్దములో నాత(డు ప్రద 

ర్శించిన థు ర్ట శర్య పరాక/వముముల నెటింగినవా(డు కావుననే 

నన్నయ వాని నా శ్వాసాంత పద్యములలో నంత వి_స్సృతముగ విసుగు 

"లేక వర్తి ౧చియున్నాడు. రాజరాజు రణరంగముల వీర రసావతార 

మాయన వివారించి “పరమండలంబుల ధరణిపతుల నదిమి కప్పంబుల 

ముదముతోంగొనుచును, బలిమినీయని భూమివలయ పతుల నుక్క 

డించుచు, దిక్కుల దనయాజ్ఞ వెలిగించుచు, భీతులశరణన్న లగాచుచుం 

బలరివు లలనానన కమల వారిలాంఛనమూ ర్శియె నిర్వక పరాక్రమ 

మున” వర్తిల్నిన వాండే కాని సామాన్యుండుకా-డు. అతని పరా 

కమమును వర్ణించుచు నన్నయవాడిన విశేషణము లన్నియు సీ ఏష 

యమునకు సాత్యుము లై యున్నవి, నందవుపూడి శాసనమున 

నన్నయ రచించిన-- 

“యస్యస్ఫాద భుజాకృ పాణ దళల్ళి తారతీభ కుంభస్థల 

(పోన్ముక్తామల నృ_త్తమా క్మికచయ న్పంగాామ రంగాంత చే 

ధ త్తేవరరస (శీయాఖి నయన పనావనా లవ్మీతాం 

ప్ర © ర-చితాంజలి (పవినర పుప్సో పహార(శియకి” 

అను శ్లోకము కూడ నాలంకశకారికమైన యతిశయోా క్రి త్రోగూడి 

యున్నను నన్నయకు రాజరాజు భుజబలమున(గ ల (పత్య్వయమును 

జక్క-ంగాం (బతిపాదించుచున్న ది. 
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రాజరాజు ఏర్య వ్నికమాది తీవ)గుణములకే కాక దాన దయా 

సౌజన్యాది ముదు గుణములకు కూడ! గూడలియె వ్యసన వివర్థి తమైన 

యకలంక చరిత) నంపదచే నఖల జగచ్టేగశయమానుండై విరాజిల్లు 

చుండెను. “అఖిల జగక్లేగీయమాన నానాగుణరత్న రత్నా కరుండు, 

గుణధ్రాముండు బుధనుత సుగుణ ధారుండు, గుణరాజితుండు, భూరిగుణ 

రత్న భూవ.(తుండుణుడు, రాజసూరి సభాంతర _(భాజిత సద్దుణుడు” 

మున్నగు విశేషము లిందుకుం దార్కారణములు, అతనికి. గరం 

బిష్టంబులై యుండు నను వస్తువులలో సంతత దాన నీలతీయు, శశ్వ 

త్సాధు సాంగత్యమును బేరొ_నబడి యున్నవి, “అగ్రజన్ఫులకు 

ననుగ)వామునం జూరుతర మహాగహోరంబు లిచ్చుచు, డదేవభోగ 

ముల నముహావిభూాతి* దనరజేయుచు” నాతడు దాన వినోదియ తన 

రారుచుండెను. అతే(డు కరుణారనపూర్లు'డు, కృపారన బంధురుండు, 

దయూలాప చతురాస్యుండు, థర్నదయార్ష, నిబద్ధబుద్ది, అతని సాజన్య 

మింతింతన రానిది. నంతత మైన తవమయు సకల జనానందకర మైన 

సౌజన్యమును నాతేనికి బెట్టని యాభర*ములు, వినయ మాలేనికి 

వెన్నతో బెట్టిన విద్య. సత్యధర్మ ము లాతనికి స_తతా రాధ్యనములు. 

నిత్య సత్యధన ధనుండనియు వినయ సత్య నితో్యాదయుండనియు; 

నతోోదితుండినియు,  నిత్యనిరంతర ధర్మ మతియనియు, నన్నయ 

యాతేనిం బలునాన్లు వర్ణించియున్నా (డు. నిరవద్యుండైై విమల విచార 

ముల కునికిపై, జగక్నావన శుభచరితచే నిఖల ధరాబేవస్తుత్యుండై 

యాతండు ధరణీ తలమున కపూర్యమండనమై భాసిలైను. ఇన్ని గుణ 
యా గా 

ముల కాలవాళమె,. యుండిన క తమునచే నన్నయ యాతని నాదిరాజ 

ఏభుుండని (పశంసించియుం డెను. 

సై దికధర త్రము చెడను దదను జబంధులగు యజ్ఞ యాగాదుల 

మెడను రాజరాజునకుంగల (పీతియపారమైనది. “పరమ ధర్మ విదు(డు, 
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ధర్మవిశారదుండు, ధర్మనిత్యపారంభ ఏ భాసి, ధర్మవిచా చారో దాముండు 

మున్నగు విశేషణములందు నన్న యవాడిన ధర్మపదమునకుం (బధాన 

ముగా వై దికధర్భ మనియే యభిప్రాయము. వేదపోో_క్రములగు ధర 2 

ములలో వర్ణాశ)ను ధరా శ్రైనుసరణమును, యాగాది కరా శ్ర చరణమును 

(బధానములై వవి. రాజరాజు నమస్త న వనా(శను ధర్మరతు.ణ మహో 

మహిమను నొవ్ఫారి, నలన్ఫగ భగీరథ, రామచరి[ ఆ భి రాముడను 

ప్రశస్తి గ వహించిమించెను. ఆదిమ (శ చరి తుండను విశేషణము కూడ 

స్ యర్గమునే సూచించుచున్న డి, * “బహుభాషల జవూుపవిధముల బహు 

జనముల వలన వినుచు భారతబద్ధ స్పృృహులగువారికి బహు యాగ 

ఫలంబు పరమార్థ 'మగునని యాతండు  చెప్పుటల్' నాతనికి యాగాది 

ధరా చరణము సడ యలభినివేశము కేటతెల బృమగుచున్నది. యాగా 

చరణమున కగజన్నుల తొ డ్చాటవసరము. వేదనంరతుణము చారి 

యధినమైయున్న ది, అందు వేత నే “బాాహ్నణా వేదపాలకాః” అను 

నానుడి యేర్చడినది. వేదరతణ -వెదిక కర్ళాచరణములతో వి పవ 

రేణ్యులకున్న సంబంధమును బురస్కరించుకొని రాజరాజు వారియెడ 

భ' క్కిపపత్తులు కలిగి ములంగుచుండెను. ధరణీసురనర సురభూజరాజమై 
వి(పకులము నెల్ల 6 బ్యోచుచు వారొనంగు నాళకీఃభరంపరలు సిత్యపివృద్ది 

చేకూర్పుచుండ (థరా చేవాలీః పరంపరా వస్థితే నిత ్ భదయుండం) 

నాతేండు సంత కౌభ్వ్యుదయు[డై చెన్నా రుచుండెనో. వేదముల తరువాతే 

బిమాణభూతములై నవి న సత్ "లు. |[శుతిచోడితమునై న ధర శ్రముబనే 

స్మృతులు స్పష్టముగా బోధించుచుండును. అట్టి స్పృతిక_ర్త రలలో 

మనువు ప /ధాను*డు, అతండు వైదిక ధర్మములను సృృతిరూపమున 

నిబంధించుటాయ్ నాక యట్లాచరించి తరువాతి రాజుల కందటికి నాదర్శ 

పోయు వర్తిల్లెను. రాజరాజు మనువూష్తుండైై మనునిభశుభ 

చరిత్ఫుడై యొప్పారెననుట యాతని వైదిక మార్గానుసరణ తకరి 

రతే దృష్టాంతము. చతుర్యుగములందును ధర్న్మము_త్తీరో _త్తీర పరి 
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ప్ా-ణమై సన్న గిల్లు చుండును. హానుమంతు౭డు భీమునకు( జతుర్యుగా 

బార వర్తనములంజెప్తు సందర్భమున “కలియుగంబునందు ధర్మము 

బలమతి వ ర్హిలు నేకపాదంబున” నని కలియుగ స్యరూపమును దెల్పి 

యుండెను, కలియుగము దురితముల కాలవాలము. చాళుక్య మున థు 

డైన రాజరాజు “ఘన దురితానుబంధ కలికాలజదోప. తుపార 

సంహాతిం దన యుదయ (పభావమున దన షగజోపి, జగ జ్ఞనానురంజన 

మగు 'రాజ్యసంతేతి సితాంత విభూతితో ధర్మదయార్హ / సిబద్ధబుద్ధి 

యయి వర్తిల్లెను, నన్న య యాలేని “కలికాలభరతో యని సంబో 

ధించెను. దుమ్యంత కుమారుడైన భరతుడు చాషపర యుగమునం 

దుండినబాొ౭డు. నన్నయ యాదిపర్వ చతుర్థా ఇ సమున (109) నాతని 

“భరతుండశేషు భూ భువన భార దురంధరుంత్రై వసుంధరం 

బరంగి యనేక యాగముల బాయక భెస్కర జహ్నుకన్యకా 

సురుచిర తీరేశముల సువతుందై యొనించి భూరి భూ 

సురులకు నివ్చెదటీ.ణలు భూరి సువర్ణ గవాశ్వహస్తు లన్” 

అని వర్లించియుండెను. ఈ పద్యమాతేని -వెదిక ధర్మాచరణ (పవణ 

త్వమును బహువిధముల వ్య_కృము చేయుచున్న ది. రాజరాజు కలి 

కాల భరతుండనుటలో యుగ భేదమున్నను అతండు యాగాది -వెదిక 

కర్మాచరణ తత్స్పరు(డైై భరతునివలె వర్చించెనను నర్థము స్ఫురించు 

చున్నది. నందమపూడి శాసనములో నన్నయ నయశాలిమయైన 

రాజరాజు మను మార్లమున థీతితలమును సంరకీంచుచుండC 

(బతు ప్రజలు నిజచరి త పవ్విత త్రోయములచెేేం గలికాల కలంక 

పంకమును ( బమోళించుచుండిరని ( వాసియుండెను. దీనివలన రాజరాజు 

కలియుగమున వర్తించినను అ(పతిమానమైన ధర్మాభిలాహచే లోక 

మున యుగాంతధర్న్మముల( (బతిస్ట్ ంచి కృతకృత్యుండయ్యనని 

తెలియుచున్నది, 
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రాజరాజు పిద్యావి చేక ములకు నిధానము, వివేక వి భౌజిత, 

వివేక చతురానన, విద్యావిలాన మున్నగు విశేషణము లిందుకు 

నిదర్శనములు. విమలధీరమణీయుండై న యా మహారాజు సాహిత్యము 

నం బేకాక శా న్ర్రములందును నిష్తాతుండై వాణీలీలాస్పదుండు సరన్వతీ 

విలసన్నుఖాంభాజుండు నని (పశ స్తి కెక్కి_యుం చేను. అతం డనేక 

పురా?ముల వి నెను ఉదా_త్తరసాన్విత్ కావ్య నాటక (కమములు 

సెక్కు. చూచెను, అర్థ ధర్మ వా స్రుముల తెజిం7లిగను. జగత్సరి 

పూజ్యములెన యాశ్వరాగమములందు భ కృిమై వ్యాదయము 

నిల్సెను. మహాభారత (శవణవమన్న నాతని కెంతో యాస క్రి. ఇట్లు 

కొ స్రుసాహీత్యములం దాటి కేటి కావ్యగీత(వియాం రై యలరారుటయీ 

కాక యా రాజేందుడు రాజపీతియందును, నిఖల రాజనిద్యలయం 

దును, నిఫుణుండై గంధసింధుర పహాయళశితూరూఢదముంైై, రాజలోక 

మున కొజ్జబంోయి రాజిల్లుచుండేెను, నయబంధుర్క, నిఖిల రాజవిద్యా 

నిధి, నృపవిద్యాపాలక, పార్థివ విద్యాఫరా మున్నగు విశేషణము 

లీ విషయమును వెల్ల డించుచున్న వి, 

“రాజరాజు స్వయముగా విద్చాంసుండైై యుండుటచే మనీషి. 

విద్యా[శమ త_్తేంవి త్తమున నేర్పరిమొ కవిపండితుల నుచితవిధమున 

నత్క_రించు-చుం డెను, “విదా నేవ నిజాసాతి విద(జ్ఞన పర శేమిమ్మను 

నానుడి యున్న చియే కడా! శిష్టజన బృందమును, గదిపండిత సమాజ 

మును, బంధుమి(తవర్షమును నాతనిచే బహువిధమువై న మన్ననల 

బడసి యాతని సౌజన్యమును రసజ్ఞ తను గొనియాడుచుండిరి, కింద 

సమాజ సురయ్మాజు సూరినిథాన, బుధజన చింతామణి, శిప్టపరి పాలన 

సకృ విశిష్టాంభోజమి(త, సుహృన్ని ధాన; మితే విద్వదంభోజ వన 

పయోజమి (తే, _'బాంధవాంభోజవ నద్యుమణి యను విశేషణము 

లాతని విద్యత్క_వి పోషణమును? ఒంధు(తిని విశనము చేయుచున్న మి 
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విద్యావి పేకములకు నిధియ యాంతర సౌందర్యమున నలరాను 

టయేగాక, రాజరాజు కాంతిదీఫ్పులకు నిధానమై యా పూర్వ దేహ 

సౌందర్య ఐశేషముచే న నపరమన్మ థుండన నొప్పారుచుండెను, “రాజు 

మనోవారుడు, తుహినక రుడు కాంతిని” అను విశేషణము లాతేని 

సౌమ్య మైన యాక్కతిని, కాంకినిధి, దీప్పినిధి యను సంబోధన లాతేని 

నరీం-కాంతి సంపదను వెల ల్ల డించుచున్న వి. య యువతీ మదనుడు, భువనై క 

సుందరుండు భావ భవ 'సిభశుభంగడు, మన శ్రా కారుడు, తరుణావ 

'తారు.డు మున్నగు విశేషము లనన్యసామాన్యమైన  యూతేని రూప 

వె భవమును జెప్పక చెప్పుచున్నవి. ఇట్లు రూపగుణో సేతుండై న యా 

చాళుక్య మన్మభథు(డు “భూరినంపదం దలపూవు వాడని భోగిమైః 

సిరంతరానందమున. గాలము బుచ్చుచుండేను. “పూర్వదిక్ప్రభువిలాస, 

వానవమూర్కి, హరినిభ విభవ విభానమాన, నరిత ానందమతీ” 

యను విశేషణము లీ విషయమును వ్యక్త కము చేయుచున్నవి, రాజ 

“రాజు పార్వలీపతి పదాజ్జభ్యాన పూడామహోత్సవమునం దధిక మై యైన 

పత్రికల వా(డు.' “మృడ (గయుడు, ముఖారి దయాలబ్ద స్యురై రై శ్వర్యుంయ" 

మున్నగు విశేషణము లీ విషయమును స్ట్ పరోచుచున్న వి. చేంగీ 

చాళుక్య లందటికివలె నాతనికిని దమవాటీ ఫీ మేశ (ర దేవుడు కుల 

చై వము, ఏ మేశ్వరకృత నిత్య_పనాదుండని నన్నయ యాతని వర్ణి ంచి 

యుండెను. “జగత ఎరిసూజ్యమ్ములే లన యీశ్వే రాగ మములం దాతే(డు 

భరక్కిమై వాదయము నిలిపి “పురారాత్రి పుజనాన కృమతిమయై కాలము 

సుచ్చియుండెను. ఇట్లని యాతే(డు ఏర శ్రైవుడని మనము భావింపనక్కణ 

"లేదు. వై దికధర వున్నను, వర్లాశ “మానారములన్న ను, వె దిక కరా 

చరణ మన్న'ను అతని కింతింతనరాని (పీతి. వేదవ్నివు లతనికిం బరమ 
పూజ్యులు. "వేదనా 'స్రుముల యభివృద్ధికే యాతం డనేక దానము 

లొనంగీ యుండెను. వేంగీ సింహాసన మధిస్థిం చిన రాజు లందటును 

బరమ (బావ్మాణులు, పరమ భట్లారకులు, పరమ మహేశ్వరులు; 
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“కల్లు విన్గునర్భనాదులు కొందణు పరమ భాగవతుతాదురుగాకో” అంత 
మా(తేమున వారు .ైదికావారపరాయణులు కాకపోలేదు. అది 
చాళుక్య వంత మర్యాద, “వేంగీశ్ళరులు బౌద్ధ ధరోోపానకులమై , 

జో నమునులపై, _శావకులవై అదరాభిమానములు చూపి యా యా 
ధర్భములను బోవింతురుగాక. దానధర ములను చెయుదురుగాక, 
పరమ _బె'హ్మణ్యులును, బరమ మా హెశ్వరులును నై తీరవలయును, 
(చాహ్బణధర ఇ నువలంబించి పరమ (బహ ్రణ్యుండు కానినాండు ఈశ 
'రాగమములందు మనసు నిలిపి పరమ మా హెశ్యరాచారపరుండు కాని 
బాొడ్కు రాజచాళుక్ష్ళ.వంశజుడు. వేంగీసింహాోసనముపై 6 గూరు ్ పండ 
రాదు. అనర్హుడతండు. (రాజరాజనశేం(దుడు. పుట. 92 

ధరణి రత్షణమున రాజరాజు కడుంగడు దకుండు. రత్నాకర 
పరివృత సకల ధరాశకాంతుడై న యాతే(డు నిఖిల మహీవలయోద్యవా 
బాహువుండలుడును, నిఖలమహీా రవహొముణియునై నిజవంశ లాంఛ 
నము నందలి వరావామూ రివలె భువనోద్ధరణ యొనర్పుచుండెను. 
నన్నయయు విష్ణుమూర్తి, విష్ణునన్ని ఛ, నారాయణమూర్తి నారాయ 
ణాఖ్య యని సంబోధించి యాతని భువనోద్ధరణ దతుతను వష్ణ్యంశ 
నంభూత _ల్యేమును ధ్వనింపం జెసి యుండెను. 

రాజరాజనేం (దుండు “విలనచ్చాళుక్యాన్గయ పయోధి శకి” 

ఉత్తమ చాళుక్యుండు, వర చాళుక్యాన్యయాభరణు' డు, (నీమచ్చళుక్ర్య 

వంశ శిఖామణి, విలస చ్చళుక్యవంశ తొలకుండు, చళుక్యమన్నథుండు” 

అని నన్నయ పలుచోట నాతని వర్ణంచియున్నా (డు. ఈ చాళుక్యులు 
ఎ_నులయిన (బాహ్మణోవేత క్ష్మ్యతియులని కీ, జే. చిలుకూరి వీరభ ద 
రావుగారు రాజరాజన శేం[ద సంచికలో నిరూవించియున్నారు. (వుట 
77) వీరు మానవ్యన గో (తీయులని, హరీతీ ప్రుతులనియు, మాతృగణ 
పరిపాలితులనియు, స్వామి మహాోసేన వాదానుధ్యాతులనీయు, శాసన 
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ములు వర్ణించుచున్నవి. నన్నయకూడ రాజరాజనశేందు? నొక్క_చో 
మానవ్యన గోత్ర పవిత యని సంబోధించియున్నా డం. విమలాదిత్వుని 
రణస్థిపూడి ఆశతొసనమునందునుు దరువాతి రాజరాజనశేందుని శాస 

నముంందును విజయాదిత్యుడు (తిలోచనపల్ల వునితోడి యుద్ధమున 

మరణించిన పిమ్మట నంతర్వత్ని యైన యాతని మహాదేవి సురోహితుూ 

నితో గూడ ముడివేము నామ'కాగహోరమున కరిగి దద్యా స్తవ్యుం 
డైన విస్ణుభట్ట సోమయాజిచే దుహితృ నిర్విశేషముగా నభిరతీతయి 
వివ్హువర్లనుని గనెననియు, నామె యా కుమారునికి మానవ్యసగో (త, 

హరీతీపు. కది ద్విపతగో_త (క మోచితములైన కర థల చేయించి 

యాతని పెంచి పెద్దం గాని. చెననియు. చెప్పబడియున్నది. విష్టువర్ధనుని 

కాపేరును హరీతిప్టు తగోతి నంజ్ఞయు, మాతామహసమానుంై న 
పమ్టుభట్ట సోమయాజివలనం గలిగెనని యూహింపదగియున్న ” దని కీ.శే. 
జయంతి రామయ్యప' తులుగారు వ్యోసియున్నా రు, (రాజున.నం. 76) 

దీనినిబట్టి చాళుక్యులు వితృపరంపరను బట్టి మానవ్యసగో తమునకును, 

మాతామహాకల్పుడై న విష్ణుభట్టసోమయాజినిబట్టి వారీతీపుత)గోత)ము 
నకు జెందినవారని “తెలియుచున్నది. కాని యిట్లనుకొనుట కర్ర 

యూటంక ము గోచరించుచున్నది, చాళుక్యులకుం బూరు(లై న కదంబుల 

శాననములలోంగూడ వారు మానవ్యనగోతులనియు _ వారీతీవుతు) 
లనియు సామి మహో సేన మాతృగ ణాధ్యా తాభిపీ_క్తులనియు (నాయం 

బడి యున్నది. (మృ ₹ేశ్యరవర ఎ క దజకళని తా మశాసనము) అందుచే 
కీ కే చిలుకూరి ఏరభ[దరావుగారు “బహుశః చాళుక్యులు మాన 

వ్యస గో (తులును హరీతీఫ్టు తులు నైన కదంబులను జయించుటవేత 
వారివలెనే ఏరును మానవ్యన గో తుల మనియు, హరీతీ ఫు(తుల 
మనియు6 జెష్పకొనియుండినేమో యని నంశయమును వెలిబుచ్చి 
యున్నారు. (రాజ, న, సం, 76) వారికా గో(తసంజ్ఞ కలిగిన "తెజుం 
గున కీ యూవా తక్క. వేజాధారములు కానవచ్చుట లేదు. చాళుక్య 
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రాజులలో? బలునురికి విష్ణువర్థన బిరుద నావుము కలదు. నన్నయయు 

రాజరాజును విష్ణువర్ధన నృపతి; విస్థువర్ణన భూపతి యని రెండు మూడు 

చోబ సంబోధించి యున్నా(డు. విషుభట్ల సోమయాజిచే వ్యకుండై 
౧౧ ణం "టు వ్ న వు 

చాళుక్య వంశ వర్గను(డై విష్ణువర్ణనుని బట్టి యా వంశమువాం నా 

మును దాల్బ్చీయుందురు. 

రాజరాజు నన్నయను భారతము నాం(ధీకరింపువని కోరు 

నందర్భమున “హిమకరుం దొట్టి పూరు భరశేశ కురు[పభు పాండు 

భూపతుల్ క్రమమున వంశక_ర్త లనంగా మహినొప్పిన యనస్నదీయ 

వంశ” మని చెప్పి తమది చం_దవంశనుని సూచించియున్నా (డు. 

విమలాదిత్యుని రణస్థిపూడి శాసనమున ఛీమనభట్టు చాళుక్యవంశ (కమ 

మును జందుని నుండియు వర్మించియుండెను దానినియిట్టి బేతన 

నన్న యభట్టులుకాడ చాళుక్య లను చం(దవంశ సంభూతులుగా నే 

"పేర్కొని యుండిరి, రాజరాజన రేం(దుని మనువుండగు వీరచోండుని 

చెల్లూరి శాసనమున గాడ నశ వా/యబడియున్ను ది “కానీ వేంగీ 

"దేశమును పాలించిన కుబ్బవిస్ణువర్దనుండం “మొదలు విమలాదిత్యుని 

వజకును 26 చాల(క్యులుక్య రాజులు పరిపాలనము చేస్తి శాసనములు 

_వాయించినను, వానియం 'దెచ్చటను చాళ్లుక్యవంశ ము చం_దవంశాం 

తర్లతేమని చెప్ప బడియుండ లేదు. పళ్చిమ చాళుక్యుల సొననములలో. 

గూడ నీరీణి వంశవ నము కానరాదు. పదునొకండవ శతాబ్దిలో 

విమలాదిత్యుడు సూర్యవంశీయు (డని వ్యవహరింపయబడెడి రాజరాజ 

-వోడమహీపతి కూతురగు కుందవాంబాడేవిని వివాహమాడిన విమ టం 

చాళుక్యవంశము చం(దవంశాంతర్గతమైనదిగ భీమనభట్టుచేం దొలు 
దొ_ల్గం వర్లింపబడ” నని వాసి (రాజ. న నం. 75) కీే. వీరభద 
రావుగారు "ఈ రాజవంశేములనారును వారి బంధువులును బ్రాహ్మణు 

లలో గలసిపోయిన వీమ్మట వారిక్రడ ఛృత్యులుగా నుండువారు తవు 
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తమ పుత్రుకుల “కాపేరును- అనగా చోడరాజు, చాళుక్య రాజు 

వల్ల భ రాజు, గంగరాజు మొదలగు నానుమూ'ను జెట్టుటచే నారి 

సంతతివారు దానిం చెలిసికొనక వారిని సూర్యవంశ పు రాజుని, 

చంద్రవంశపు "రాజులని వ్యవహరింప నారంభించిరి. కొంతకాలమునకు 

ఏర లున్నత పదవులను బొందినతోడనే యిటీవలి కవివర్యులు కొందణు 

పరి నిగూడ సూర్యవంశేపు రాజులని, చంద్రవంశపు రాజులని తమ కృతు 

లలో స్తోతపాఠములు వినివించిరి. పనిని నత్యమని తత్సంతతుబవారును 

అజ్ఞాన్తులై న పజలును విశ్వసింప నారంభించి” రని తెలివియుండిరి. 

(పుట 108) దీనినిబట్టి చాళుక్యులు చందాావంశాంతర్లతులగుట చేతన 

భట్టాదులచేం గల్పితమైన కథ యేకాని సత్యము కాదని వారు తలంచి 

నట్టవగతమగుచున్నది. ఇందలి యా దార్ట్యమును నిరూపించి తెలువుట 

కవ'కాశము లేదు. కాని యొక్క_ విషయము మాత్రము వారి 

యూపాను బలపజచునట్లుగాం గానయబడుచున్నది. నన్నయ  పెక్కు- 

చోట రాజరాజు కులమును గూర్చి ప్రస్తావించియున్నాండు, అది పర ‘ 

షస్ట్థా శ్వాసాంతమున నొక్క_చోట మాత మాత(డు “శీతాంతు వంశ 

ప్రకాశ అను సంబోధనము వాడి, తక్కి_నచోట్టనెల్ల జంద్యపర్యాయ 

మైన రాజశబ్దమునే ప యోగించియున్నాండు. “రాజకులై క భూమ 

ణుండం రాజకులాగ J ణ్యుండు, 'రాజకులేేఖరుండం, రాజాన్వ్యయతిల 

కుడు, రాజకులో_త్తము(డు, రాజవంశ వారి చందుండు, రాజవంశ 

రత్నము మున్నగు విశేషణము లిందుకు. దార్కాణములు, న్నష్ట 

ముగాం జందశబ్దమునో తత్పర్యాయమైన మజే శబ్దమునో వాడక 

నిన్ని వోట్ల నాతండు రెండవ యర్థమునకు గూడ దావిచ్చు రాజశేబ్ద 

మునే వాడియుండుట కీ, కే, పీరభదరావుగారి యూహ సత్య మేమో 

యను సంచేహమును కలిగించుచున్నది. 

చాళుక్యుఎసలు త(తియులగుదురా “కాదా యను విషయము 

కూడా సందేహాస్సదముగనే యున్నది. విలణకవి _విక)మాంక దేవ 
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చరి(తమున నొక్క_-వోటం జాళుక ని వంశమును విష్తుపాద నంజాతమొన 
సురాపగతోల బోల్చియుండుటచే నందుం జాళుక్యులు పాదజులనెడి 
వవయము ధ్వనించుచున్నదని కొందజభిపోయ పడుచున్నారు. | 
బల్ల ణుండీ యుపమానమున నింత యంతేరార్థము నిబిడ్వెనో లేదో 
చెప్పంజాలము. అదీకాక (క్రీ, శే, 7వ శతాబ్చికి పూర్వ మే చాళుక్యులు 
తృత్రియ్యులై యుండి రనుటకు విశ్వసనియము లే న నిదర్శనములు 
లభించుచున్నవి. (కీ. శ, 54కి నాంటి చాదామిదుర్ల శాసనములో 
జాలళ్తుక్య వల్ల భేశ్వరు!డు (పులశేశి 1) తాను (కౌత విధానముచే నశ్వ 
మేధాది యబ్ఞముల నాచరించి యున్నట్లు చెప్పుకొని యున్నా౭డు, ” 
నేరూరు తామిశాననమున నాతని కుమారుడై న మంగలేశుండా తం 
డక మేధమునేగాక యగ్నిష్టోము వాజపేయ, పౌండరీక బహు సువర్ణ 
యాగముఒను గూడ సిర్వ_క్రించినట్లు _వాయించియున్నా రు. రిక 

యాగములను, ద్విజులు - అందును _బ హ్మం, వత్ర్రియులు తప్ప 

నితరు లాచరించుటకు వీలులేదు. ఇది యిట్లుండ (క్రీ, శ. 7వ శతాచ్చి 
పూర్వార్థమున మనబెశమున కరుడెంచిన చై నాయా(లికు/డైన 
హూ్యూన్ త్పాంగ్ రెండవ పులశేశి త్ష్మ్యత్రియుండని స ఎప్టముగాం దెల్చి 
యున్నాండు 

(౧౮160 Tsang's Travels walter vol. 11 page 239, He was 
kshatria by birth and his name was pu-lo-ki-shbe) వీనిని బటి 

టె 
క్ర ర్య 7వ శతాబ్దిలో? జాళుక్యులు మత్రి)యులుగా బరిగ ణొంపం బడు 

-చుండిరని నిళి 'ఏతేముగాం దెలీయుచున్న ది, 

"రాజ రాజు విమలాదిత్య తనూజుం. డనియు, వినులాది త్యాగం 
తనూజుడనియ్యు కులదీపకుం. డనియు, వంశ వర్ణ నుండనియు నన్నయ 
"రెండుమూడు చోట్ల వర్ణించి యున్నా౭డు, పమలాదిత్యుని కుమారు'లె న 
రాజరాజ నిజయాదిత్ఫు లలో రాజ నా జే జే్యేష్టుడనుట నిర్వివాద మే 
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మైనను సోదరులకు వయోభదమంతగా తేక పోనుటచేతను, విజయాది 

తుండు కూడ తండి యనంతరము రాజగుటకు యత్నించుట నహజ 

ముగుట చేతను అ్మగతనూ జుతడగుట చే సర్వథా రాజరావే రాజ్యార్లు (దని 

చెప్పుటకో యన విమలాదిత్య యగ”తనూజయను సంబోధనము ను డైశ 
పూర్వకముగా వాడినట్లు తోచు చున్నది. చతుక్థాశ్వాసాంత పద్యము 

లలో రాజ రాజును “సమ _స్త భువనాశ)య సత్యాశయ కులఆిఖరి 

యని సంబోధి చియున్నాడు. నమస్త భువనాశ/య వీరు దము 

మండ డానశాననమున( బిత్రిగ9హీత మైన అంకయకు. గూడ వాడ 

బడియున్నది.(నమ_న్త భువనాశశయ బిహ శనుహారాజ ఇతి ప+సిద్దాయు. 

అంక యను బృహ్మృమహోరాజ పదవి భాాజితు నొనర్చునప్వుడే రాజ 
రాజతనికి సమస్త భువనాశ/)య బిరుదమును గూడ నొసంగియుండును. 
సమస్త భువనాశేయ బిరుదము కళ్యాణే చాళుక్యుల శాసనములలోనే 

కాని తూర్పు చాళుక్యుల శాసనములలో. దజచుగాలానరాదు, అది 

వారు సాధారణముగా వహించు బిరుద పరంపర లోనిదిగాదు. ర. డవ 

అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడొక శాసనములో (J A.HR. 5-1 24 ) 
(శ్రీ సమస్త భవనాశ)య (శ్రీ) విజయాదిత్య మహారాజ పరమేశ్వరః) 
అని యా పీరుదమును వాడుకొని యుండెను, అతని తరువాత మరల 

నెవ్యరు నా బిరుదమును ధరించి యుండ లేదు. సత్యాశ)య కుల జేఖర 
వీరుదము కూడ సిట్టిదే. అది కళ్యాణి చాళుక్యులు తజచుగా ధరించు 

చుండు సతాశీయ కులతిలక బిరుదమునకు రూపాంతరము. ఈ విరు 

దమును ధరించుటకు గళ్యాణే చాళుక్యుల కంత్ యధికారము గలదో 
రాజరాజునకుగూడ _ నంతే యధికారమున్నది. వలయన వారివలె 
సీత్రండునుగూడ 'బాదామిచాళ్తుక్యరాజ్య స్య సొప పకుండై న (పథమ సత్యా 

[శయ ఫులకేళి సంతతిలోనివాందే. కాని యీ సె పై రెండుపిరుదములను 

గలిపి వాడుకొొన్న వారు కూప్పచాళుక్య రాజులలో నొక్క. రాజరాజు 

తక్క_ నిం కవ్వరును గా నర్రారు, డీ శ, 1058 వజకు నాతండు చోళ్లు 
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లతోం గలసి ప్తి ఎమి చాళుక్యులత్రో బోరాడుచుండినను దరువాత తన 

'రాజ్యమునందలి బాల భాగమును వారా క్రమించుకొనుటచే నింక 

లాభము "లేదని నిశ్చయించి పశ్చీమచాళుక్య రాజు సార్వభౌమత్వము 

నంగీకరించుచు నాతనితో సంధి గావించుకొనెను, నూత్న సిద్ధమైన ఈ 

"స్నేహమునకు దార్కాణముగా నతడు పక్చిను బాళుక్యులకు సర్వ 

సామాన్యమైన యీ పై శెండు బిరుదములను ధరించియుండును. దీనిని 

బట్టి భారత రచనము (క్రీ, శ. 1058 తరువాతనే జరిగియుండునని 

భావింపవచ్చును. నిజవంగీయు లెవ్యరును ధరింపని యా విరుదముల 

నాతం డట్టు వాడుకొనుటకు. గారణాంతరము 'కాన(బడదుం 

ఈ విధముగా నన్నయ రాజరాజు పితృవంశమును సూచించు 

కురుదముల భార తా జ్వాసాద్యంత పద్యములతో నెడనెడ నాడియుండి 

నను మాతృవంశమునకు సంబంధించిన దొక్క_టియును నెచ్చటను వాడి 
యుండలేదు. అతని మాతామహునియగాని మేనమామనుగాని, తల్పిని 

గాని, భార్యనుగాని యాతండెచ్చటను చేరొ_నక పోవుటకు. గారణాము 

తేలియదు. “ీకుందవాంచాకువూర ! అమ్మంగ "జీప్మ్ వీయ!* “మొద 

లుగాం గొన్ని సంబోధనల నాతండం వాడుట కవకాశము లేకపోలేదు. 

(రీ) భావరాజు వేంకట కృష్ణారావుగారు సూచించినట్టు” ఆ చివరి 

రోజులలో చోళభూపతుల రాజనీతి చాళుక్య చూడామణికి హీతన్ర 

గాకుంజెం గాబోలును.”” (పభుచి_త్తవృ_క్తి క నుగుణముగా నన్నయయు 

నందుచేతనే యా శ్వాసాద్యంత పద్యములలో నెచ్చటను వారి _పనక్షి 

_అఆచ్చినవాండు "కాండుం 

నన్నయ రాజరాజునకు వాడిన సంబుద్ధ్యంతములోం గొన్ని 
నర్వరాజ సామాన్యమ్ములై నవి కలన. “్రరాజమారా ౦డ! రాజకిందీరవ! 

పరగండథా రవ! నైరి వీర రనవై ద్య! (తిభువనాంకుశ! రాజనారాయణ! 
పరగండ భేరుండక'! బిరుదాంక భీమ! రాజనర్వజ్ఞ! మున్నగునవిట్లివే ర లు 
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నన్నయ తనకు పూర్వము చాళుక్య రాజులచే -జేయింపయడిన శాస 

నము లనింటితో బరిచయము6 గలవాండగుటచే నందలి కొన్ని విశేప 
ణములను రాజరాజునకు గూడ వాడియుండెను. మొదటి విజయా 

దిత్యుండు దాల్చిన బికుదముతో “ప (క్రమరామ!” యను నదొకటి, 

దానిని ననుసరించియే నన్నయ రాజరాజును “బరాకగమ రాధువి'యని 

సంబోధించెను, అయిదవ విజయాడిత్యు(డు వహించిన “నిరవద్య” 

యను బిఠకుదము రాజురాజునకుంగూడ వాడబడినది, శక్తి వర్ణ చాళుక్య 

చం దుండను బీరుదము వహింపలా నన్నయ దానినించుక పొడిగించి 

రాజ రాజును “విలనచ్చాళు క్యాన్వయాంబోధె సంపూర్ల కలో యని 

సంబోధించను. రాజనా రాయణ, నారాయణాఖ్యయను బిఠర్రుదములు 

రెండవయమ్మ రాజు దాల్చీన రాజనారాయణ బీకుుదమునకును, 

'రాజసర్వజ్ఞ బీకుదము పాశ్చాత్య చాళుక్య చక్రవర్తియెన యాజువ 

వి[కమూాదిత్యుంయ వహించిన రాయసర్వజ్ఞ బిరుదమునకును రూపాంత 

రములే, ఇశ్షై బికుదంకభీమ, (కిభువనాంకుశ బిరుదములుకూడ రాజ 

రాజు (కొత్తగా ధరించునవి కావు, విమలాదిత్యుండు పై తము వానిని 

వహించి యుండేననుటకు శౌనన నిదర్శనములున్న వి, (రణస్థిపూడి 14) 

కలిదిండి శాననమున రాజరాజు “పరగండ శ్లా రవ నిభు(డిని వీ ర్పింపం 

బడనాండు, నన్నయ భారతమున దానినేకాక దానితో సమానార్థక 

మైన పరగండభేరుండక బిగుదమునుగూడ  రాజరాజునకు వాడి 

యున్నాడు. ఈ బిరుదులన్నియు రాజరాజు పరా కమమున్కు అఖి 

జాత్యమును, అరినిరసన దత్సతను వెల్లడి చేయుచున్న వి. 

నన్నయ వాడిన విశేవణమువఒన రాజురాజు శరీర సౌవ్యవమును, 

బుర్నాక్రమస్స్ఫూర్శియు, హృదయ నంపదయు, జక్కంగా వ్య_కృము 

చేయంబడుచున్నవి. ఉత్తముడైన భూపతికుండవలసిన గుణవిశేహము 
లన్నియు నాతనియందు. బుంజీకృ తము లై యున్నపి, అందుచేతనే 
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యాతని వాలనమున( (బజ లత్యంత వతు లై యతనికి నిరంతర నుహో 

భ్యుదయమును వాంఛించుచుండిరి. *భవినుత పుణ్యవకేణ్య ! సప్త 
సము(ద ముదితాఖల వసుధాజన గతకీ రి! భూజన పూజ్యమాన | 
లోకజనస్తుత్య ! ధరితీ జనమతచారి[త ! మున్నగు విశెషణములు 
జనులకు రాజరాజునెడ గల భక్తి పీతులను సూచించుచున్నవి వోడేశుం. 
తై న మధురాంతకుండు కూడ నాతని గసణగణములను వంళేగారవ 

మును విని సంతోషీంచి తన కూతురైన యమ ంగడేవి నతని క్ర_గ 
మహీషమిగా నొనంగెనని కలిదిండి తా(మశాసనము చెప్పుచున్నది. 

“న్న శుత్యా పరితువ్యువంశ వినయ త్యాగాభిమానోన్న తిం 
(పజ్జువి కమ సత్య శే "చ పటుతా సూర్యతమాదిన్య నా 

-వోడేశో మధు రాంతక స్య తనయా మమ్మంగనామాం నతీం 

చాళుక్యాభరణన్య చా౭_గమహీవీం న్నేహేన యస్యాకరోత్ ” 
దీనినిబట్టి యా చోడరాజు మేనల్లునికి. గూయ నిచ్చుట' శేవల బంధు 
(_వీతిచేంగాక గుణగారవముచేతనే యని "తెలియుచున్నది, అతం డెంత 
గొప్పవాండై నను అత్మగారవమునకు హోనికరమని తోంచినవో రాజ 
రాజా సంబంధము నంగీకరించియ్ యుండక పోవును. ఆతం డభిమూన 
మహోర్ష్శవుండు. నన్నయ వాడిన ఏ శేషణములలో నెల్ల నిది రాజరాజు 
వ్యకిత( ముంతో సూటిగా విశదముగాం (బకటము చేయుచున్నది. 

"రాజరాజు సగుణనంపద కలరి, 'త్యాగగ రిమక్రు మెచ్చి పండితు 

లును, కవులును నతని బహువిధముల, (బి స్టూతించుచుండిరి. అందు చేం 
దుఫార సుధాహారహీర సన్ని భమైన యాతని నిర్శలకీర్మి సర్వ్యజగత్పరి 
పూరితమై జననేేతచకోరములకు శారద చం[దికవలె ననూన। కీతి 
సంధించుచు౨డేను. నన్నయ యాతని కీర్తిని బలుచోట్ల మహో త్సావా 

ముతో వర్ణ్మించియున్నాండు, విశుద్ధ యశశ్శరదిందు చం దికా రాజిత 
సర్వలోక ! వి భాజిత శుభ ర్హి పరిపాండుర నర్వదిగంతరాళ ! శుభ 
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యశః పరిశోభిత ! శతద్యుతి విశదయశః _ససరజ్యాతిత నర్వలోక ! 
మహా యశో రాజహంస పయో జసీవనరమ్య దిజ్బుఖ ! శారద సరద 

సీపార హోర నిభ శుభకీ[రి! హోరాహి రాజవరహంన తుపారకుంద 
స్ఫారయశేః (ప్రనర పాండురిత (తిలోక !' యను (శుతిశుభములై న 
సమానములలో రాజరాజు కీర్తివలె నన్నయ యుత్పాహమును 
ద్య|ోతితమగుచున్న ది. 

తమ సభువులను గావ్యనాయకులతో న భేదాద్యవసాయము 
కల్పించి వర్ణించు నాణారము కన్నడ కవులలో విరివిగా నున్నది, 

పంపడు వీ(క్రమార్జున విజయములో. బెక్కుచోట్ల నరిశేసరిని అర్జున 
కును నభిదము పాటించియుండెను, జెలుంగు కవ్ఫ*లో నన్చా చోడు(డు? 
కన్నడ కావ్యమునందలి పెక్కి_తర నం (పదాయములవ లనే యీ నం 

దాయమునుకూడ ననుకరించియుండెను, కమారసంభవమున నాతండు 
శివునకు మల్లీ కాష్టనకును న ఫేదము కల్పించిన చాల నున్నవి, నన్నయ 

యట్ల భేద కల్చనము చేసిన చోట్లు చేన్రకాని యు_త్తములై న చంద 

వంశపు రాజుల వర్మించుపట్ట్ల నాతడు రాజరాజును దృష్టియందిడుకొొని 

వర్శించెనేమో యని సంచేహింప౯జకేయు పద్యము లనేక ములున్న వి 

భరతునింగార్చి యాతడు వర్శించిన పద్య మింతకుముంచే యుదాహ 
రింపంబడినది. జనమేజయుడు (శుత వసు ననువముతంబున సోము 
(శవసు! దనకు. బురోహీతుని గావించుకొన్మి నాని నభిష్ట సత్కారం 
బుల సంతుష్షుని జేసి తదుపబేశమున యాగము లొనరించుచు 
రాజ్యము చేయుచుండెను, అను సందర్భమున నన్నయ (వాసిన 
పద్యము సరిగా రాజరాజును వర్ణి ంచుచున్నబట్ల్టున్నది. దీనికి సంస్కృతే 
భారతమున నాభారము లేకుండుట యో విషయమును వముజింత బల 
పజచుచున్నది. పరీవీతుండు తత్సక విపాగ్ని దగ్గుండై పరలోకగతుండై న 
పిమ్మట బురోహిత పురస్సరానేక భూసురవరులు యథావిధి. బరలోక 
(యలు నిర్వ ర్షించిరని చెప్పి మంతులు జన మేజయునిత్రో 
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“ఆయువ్మం తుఃడ్నవె ల 

సీయుత బాల్యంబునంద మూ యన్వయ రా 

జ్యాయ_ల్తే మహీభారం 

"బాయత భుజ నివు దాల్చి తివి కుడ. (ఆది, 2౪, 201) 

“పెంచితి ధర గృమార్లమునం (బీతి యొనర్వుచు ఛారుణీ (పజన్ 
మంచి తేనేక యాగముల మానుగ దవ్నీణ లిచ్చి విిఫులన్ 
నించికి సజ్జన సుతు నిర్మః మైన యశంబు దిక్కులన్ 
సంచిత వుణ్య సర్వగుణ సంపద నెవ్వరు వీ సమాను తే” 

(ఆది. 2ఆ, 202) 

యని పలికిరి ఈ పద్యము లర్థ భావముల పరిపాటి ననునరించి చూడ 
నన్నయ రాజరాజుత్రో జెప్పుచున్నట్టున్న వి. సర్పయాగమును నివా 
రించు నుక్రైశముతో న్నాస్తీకుండు జనమేజేయ సర్పనదనమున కరిగి 
యాతని స్తుటెంచిన యీ కింది పద్యములు విమలాదిత్యుని మరణానం 
తేరము తన సింహాననాధిరోవహాణమున కాటంకము కలిగించిన చాయా 
దులను శ తువ్చలను నిర్చించి, మవైభవమున పట్లాభిషిక్కడై న శాజరాజును 
గూర్చి నన్నయ పలికి నట్టున్న వి. 

రజనీనాథ క్వుపైక భూవణుండనై. రాజర్షి వై ఛారుణీ 
(పజనెల్లన్ దయతోడ ధర శ్రచరితం బాలించుచుం దొంటి ధ. 
ర్భజు నాభాగు భగీరథున్ దశరథున్ మాంధాతృ రామున్ రఘున్ 
విజయుం బోలితి సద్దుణంబుల జగద్విఖ్యాత పారీతీ తా | 

(ఆది. ప, 2 అ, 224 
““కువల యంబునవారి కోరిన కోర్కి_కిం దగ వీవు పాం 
తవ'కులంబు వెలుంగం బుల్ల దృఢంబుగా నృపలటీత్రో 

నతని రాజ్య భరంబు దాల్చిన యంత నుండి మఖంబులన్ 
దివిరి యిస్ట్రథ నంబు లిచ్చుట. దృషస్త్టులరి మహోద్విజుల్ ” (224) 
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“నల నృగభగీరథ రామచరి | తాభిరామా!” అని నన్నయ 

రాజరాజు నరణ్యపర్వ తృతీయాశ్యాసాదిని సంబోధించిన విశేషణ 

ముతో నిందలి మొదటి పద్యమును బోల్చి చూచినచో. బైని చెప్పం 
బడిన విషయము నందలి యాథార్థ్యము తేట తెల్ల మగును, ఇక్షు 

నన్నయ దుష్యంతుని, నహుషుని వర్ణించిన (అది. కి-98్కి ఆది. ఉరు 

పద్యములు కూడ రాజరాజును స్ఫురణకు చెచ్చుచున్న వి. 

నన్నయ యాశ్యాసాంత పద్యములలో వాడిన విశేషణ పరం 

పరచే రాజరాజు రూప గుణ మిక్రమాదుల కతురమైన రమ్యమూా ర్తి 

తీర్చి దిద్దినాంయం. వాని నన్నిటిని కలిపి చదివినచో నిరవద్యమైన, సర్వ 
రాజ లో కాదర్శమైన, "రాజరాజు పవి(త చరి(తయు, రూప సౌష్టవ 

మును, బరా(క్రమాది గుణసంపదయుం (బత్యేక్షములై తీరును. ఆంధ 
భారతరచనకు నన్నయను _బేశేచి యా రాజచం దుండు కాంచిన 

మహాఫలమిదియే. ఆం[ధవాణి దాల్చిన యాద్య కావ్యమూ ర్తీతో 

నాతని యుజ్జ ల వ రి మూర్తియు సాం(ధలోకమున నజరామరమై 

నిలిచిపోయినది. 

1. అథవా తద్విరుద్ధన్య వర్శయిత్యా బహూన్ గుణాన్ 

తజ్జయా నాయకోత్క_ర్ష చ వర్ణనం మతం క్రి చిత్ 

2 The Eastern Chalukyas of Vengi (p. 218; 219 
క. రాజరాజనశేం[దుడు. పు, 100 

4. రాజ(చాజన్య సేవ్యా మభ్ళత భుజబలా(చా జస్య లవీం 
పృథివ్యాః 

ర్ ప్రి త్రో ర్యంశగురూ బభూవు రతుతా యస్య స్ఫుర తేజసౌ 

సూర్యా చందమసౌ నిర_స్తతమసీ. . .జగచ్చతుసీ-కోరుమిల్లి 
శాసనము, యస్సోమవంశ తిలకః శకవత్ప రేషు.నందమపూడి 
శాసనము, 
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6. Eastern Chalukyas of Vengi ‘page. 9) 

7. అశ్వ మేధాది యజ్ఞానాం యజ్యా (శత విధానతః 

8. IA VI page 161. అగ్ని హ్టోమ వాజపేయ పొండరీక బహు 

సువర్ణాక మేధావబ్బృధస్నా న పవి తీకృత శరీరక వల్లభో 

వల్ల భక 

9. ఆయతకీ_ర్థితో వివధయాగములన్ సురధారుణీ సురా 
మ్నాయము నాహీ తాహుతి నమంచిత దథీ.ణలిచ్చి తన్బుచుం 

చేయుచు నుండె రాజ్యము విశిష్ట జనస్తుత వర్థమాన ల 

లీ శ్రయుతుం డు_త్తీముండు జన మేజేయు.డాది నశేం[ద మార్దుండే 

అది, 1-89) 



నన్నయ దృబలో రాజరాజనరం దుండు 

శ్రీ గురజాల హనుమంతరావు 

కులు _పముఖవిద్య్వత్క_ వి తేల్ల జులే కాక్క, రాజునకు కులవిపు)డన్న సత్యమును, నందజెటిగినదే. ఇవు హో (పను _వేరణచేత నే యాం ధు లకు భారతము స(భాషలోం జదువ్రుకొను భాగ్య మబ్బీనది.. 
నన్నయ నిత్యసత్య వచను డనియు, బువతుల్యుం డనియు విమర్శకు లంగీకరించిన సత టమ అట్టి యామహోమహాుని వాక్కు. 

నవ్యశము నమ్మిటేరవలయును, భారతావతారిక యందును, నిమ్మట 
కకసాంతేపద్య గద్యాదులందును, తత తత వర్ణించిన రాజరాజ నేందుని కౌర శ్రతై ర్యపరాకోమ సౌందర ములను పరిశీలించినయెడల నా రాజశేఖరుని యూహామూర్షి నొకింత (ప స్ఫుటముగా మనము 
దర్శింపగలము. 

పీఠిక యందలి ఈ పద్యమును గమనింపుడు. 
రాజక్కులెక భూషణుడు రాజమనోహారు, డన్యరాజతే 
జొ జయ శౌలికౌర్వు(డు విళుద్ధయశ శ్రదిందు చం(దికా 
రాజిత సర్యలోకు డపరాజిత భూరిభాజాక్స పాణభాి 
"రాజల కొంతే శా తవ పరాగుంజ్తు రాజమ పౌం(దుడున్నతిక్ 

(అది 1-8) 
ఈ పద్యమున రాజరాజ నశేందుని ఆభిజాత్యమును, (రాజ కులెక భూషణుడు అనగా చం(దవంశ శేస్థు(డు 'రాజమనో 
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వారుఃడు (చందు )/నివలె మనస్సునాకాహ్తాదము గొల్పువాడు) రాజు 
లందణిలో సుందరుడు) అనుమాటచే' ఆభిరూప్యమును అన్య రాజ కేజో 

జయశాలి (పరరాజుల పరాక /మమును జయించుటచే (్రకాశించు 

వాడ అను వాక్యముచేత పరాక/వుమును స్వచ్చమైన క్ ద్ర రియను 
నెన్నెలచే (ఏ కాళింపః జేయం౭బడిన సర్వ (పపంచము గలవాండనుటచే 

అఖండ 5_ర్రియును, కృపాణధార యచెడు జలధారచేత శతుగను లనెడి. 
పరాగమును కమింప కోయు వాడనుటచే నీరాజు పర్యమును చెప్ప 

బడినవి. కావున ఈ వర్ష నమును బట్టి ఉ_త్తమ త(తియున కుండవల 

సిన లకేణము లన్నియు ఆ |పభువున కున్న వన్నమాట* అంతియే 

'కాదు అదిరాజవిభుడ్కు మను మాధ్లుడు. “రాజరాజ న ే ం్యద శబ్దము 
నంబోధనగా. గాని వడిగాగాని విన్నప్పుడు అది యొుకవింత తీరుగా 

చుండును, వరుసగా చెండు రాజ కబ్బములున్న వి. 

పోనిం డిందొకటి (శేస్ట వాచకమను కొందమన్న “*నచేంది 
శబ్రముకూడ * రాజూ అను అర్థము నిచ్చునడే కడా!!, లేదా “ఇం దా” 

శట్టమును (కప వాచకముగా గొన్న యెడల “నరఠుబలో (ేస్టుండు 

అనునర్గము * భించును. రాజ శబ్దము ద్విరావృ_త్సేవును కొనుచుండగా 
“న లేంది శేబ్బముకూడ “రాజు కబమేయయి వరునగా మూడు రాజ 

శబ్లములగు చున్ని. 

ఇట్లు పునరావృత్తి తము గావింపవలసి వచ్చుననియే "కాంబోలు 

నన్నవార్యులు “రాజవముహే పహాంద శబ్దమును ”హాడ్ర వాడిరి. రాజులకు 

ము హేం[దుండం. రాజులలో మే వాం[దుండు ఇత్యాదిగా జెప్పనగు. 

"కాసి యిట్లు సరి? పెట్టుకొనుటకు సీలు అంతగా లేదు. ఏలన. 

“రాజితగుణరత్న రాజరాజ న కం|చా (ఆది 2-986) అయే. ల ఇ 

-రాజాన్యయ తెలక్ర' రాజరాజన లేం దా!, ఎ (గ్ర=6-క్రి ఇంకను “రాజ 
"రాజన్ఫప' అనియు వేజొకచోట వాడినారు. అవలు నామడేయము ' 
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రాజరాజి అయి యుండనోవు, (ప్రభువునకు చివర రాజశ బ్దమును 

గాని తత్పర్యాయ శబ్దమును గాని ఘటించుట వునరు_క్తికాదనియే 
భట్లార కాదులు భావించిరి, 

నన్న పార్యుడు ఈయనను పరమ సుందరమూర్తిగా చి\క్రించెను. 

మొదటి పద్యముననే '“రాజమనోహరుండు" అను విశేషణము గలదు, 

. . “తుహీనకరు. డురుశాంతిన్ (ఆది-14) ఇత్యాదులచే కేవలము 

వంశము చేతనేకాదు వవుశోభచేయాడ ఈ రాజు అమృతాంశు 

తుల్యుదే. 

(క్రీజయవిభాసి వినము (దాజన్వ కిరీట మణివిరాజిత పాదాం 
భోజ “భువనైకసుందరి, రాజాన్వయతిలక రాజరాజనేం] దా, 

(ఆది=6-1) 

(శ్రీరమణ (వీయ ధర్న్మవి, శారద -ఏరావతార, సాజన్యగుణా 

ఛార, భువనైక సుందర, వీర (శ్రీరమ్య బుధవివేకనిధానా, 
(సభా, 2-1) 

నన్నయ కంఠో కిగా భువనైక సుందరుండని పల్కు.-చుండ నెట్టి 

శంక్రకును తావులేదు గదా !! 

భువనైక నుందరుండనగా ఈ భువనమందు ముఖ్యమైన (గణ 

సీయమైన) సుందరుడని చెప్పుకొనవలెను. భువనమంతటికిని వకె క 

సుందరు డని చెప్పిన అతిశయో కీ యగును, ఇంకను పలుతావులందు 

సౌందర్యదో్యోతక మగు పద్యములు రచించెను. నన్నయభట్టు (వ్రాసిన 

భారత భాగమందలి కభానాయకులందును, _ ధీరోద_త్తనాయకులగు 

రాజు లందునునగ ల యు_త్తమగుణములు రాజరాజ న నేం్యదునియందు 

ధ్వనించునట్లు వరి ౦చెను, య “గి 

తొల్లిటి రాజస్ధలు, మహాపురుషుల యట్టి త_త్తదుత్తమ గుణ 

భూపితులై పవ _రిల్లిననే కాసి ధర్మము కాపాడబడదనియ కాంతా 
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సమ్మితోప చేశముకూడ గావించుచున్నట్లును నన్న పాగ్యుని కథనము 

కొనసాగుచుండును. వదియేమైనను రాజరాజ న రేందుండు నిరుపమాన 
సుందరుండనుటలో విస తిప ల్సి యుండంబని లేదు. అవీరళజపహోమతత్ప 

రుఃడును, నిత్యసత్యవచనుడును, సంహీ తాభ్యాసుండునగు నన్నయ 

యిన్నిచోట్ల "లేని యాఖిరూప్యమును చెచ్చి పెట్టినాడా? కేవల ముఖ 
సు తికి మృ పావాక ఫ్రములు (నాయునా? ఉన్న విషయమును అలి 

గ్రా కి గా జెప్పుట మన కవిపండిత సంపదాాయముగాని, బొత్తిగా 

లేని విషయమును బెచ్చిపెట్టుట యపదు, రాజరాజును మన థవిభు( 

డన్నది, యొక్క_-వోటనా! శెండుచోట్లనా?ి 

“వేంగీ. . .భావల్ల భనిఖల జగత్చావన శుభచరిత భావ భవ 

నిభసుభగా!! (ఆది-8-1) భావభవుంయ మన్మథుడు. వానితో సాటి 
వచ్చు సుందరతరమూర్షి రాజరాజు అంతియేకాదు, అవధరింపుడు 

“ఘనదురితాను బంధ కలళికాలజదోవతుపార సంహాఠిం 

దనయుదయ | పభావమున దవ్వుగ 6 జోపిజగజ్జనానురం 

జనవముగు 'రాజ్యనంతత వనంతనితాంత విభూతి నెంతయుం" 

దనరు జళుక్య మన రుడు థర శ్రనిబద్ధదయార్ష/ బుద్ధియై 

(ఆది 1-5) 

ఎంతే పవి(త్ర సుందర భావ మాక వీశ్ళరునకు అధిశ్వరుని మోద! ఇంతకు 

ముందు చూపబడిన “భువనైక సుందరి అనుదానికంకు “చళుక్య 
మన్నథ పదము విలతుణమైనది. ఈ-రాజు చాళుక్యవంశే మంతటిలోను 

చక చ్చ'కాయ మానమగు నందము గలవాడు కాబోలు. రాజరాజ 

న రేం దుని యంతటి సౌందర్య నిధులు చాళ్లుక్య్ళ వంశే మున నరుదని 

కాని లేరనికాని యా మాటలకర్థము, దీనితోపాటు రాజరాజు 

పవి|త్రమూ ర్థిగా గొనియాడబడినాడు. ఇది కలికాలము. సర్వత 

దోషబాహుళ నము సవాజము. అది మంచువంటిది, కప్పివేయ గలదు, 
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వాపము వంటిజే, సూరో్య్యదయముచే నా మంచు తెరలు మటుమాయ 

మగును. రాజరాజు జన్నించుటచే కలి్నసభావము తగినది. కారణము 

"జ దముతము నుగ్ధరించెను. ధర్మము నిలిచినది. అనగా ఆయన ఆ(తటి 

ధర్మబద్ధమైన పరిపాలన చేయువాడు. ఉపరి దయార్ల హృదయుడు, 

రాజమనోజతుల్యుడు, రాజమనోవహారుడు. యువతీజన మదనుడు. ఇట్టి 

వాక్యములు విసి రాజరాజ న రేందు,ని కొందటు (ప్రబుద్ధులు భోగి 

యనుకొందు రే మో! అట్టి వారికొక నవముస్కా-రము. 

“య, తౌకృతి స్పతగుణా ణా: అన్నది ఈ 1 ప్రభువు నెడల మిక్కిలి 

సార్థక మైనది, 

గుణగణములు : 

“రాజులకు ముఖ్యాకిముఖ్యమగు గుణము శ ర్యము, ఈ శ ర్య 

మునకు జీవనాడి _భైర్యము, ఇవి యుండిన రెండు నుండవలెను. లేనిచో 
నేదియు లేనమై. మొదటి పద్యమం దే 'కౌర్యుడు,.. అనియున్న 

దానిని కనబజుచికిమి. భూరి భుజాకృపాణధారాజల కాంతా (తవ 

పరాగుడు: రాజము హేం దుడున్న తిన్ ఈ పద్య పాదము “రాజరాజు 

సత్తానంతను పట్ట యిచ్చుచున్నట్లు క స్పట్టును. తేమ గొప్ప బాహువు 

నందున్న ఖద్దధార యనెడు జలధారచేత శ (తువై న్యమందు "లేచిన 

పరాగమంతయు కమించును. అనగా అ పమేయ ఖడ్గవిద్యావిశారదు 

డన్న మాట! 

“(శ్రీరమ్యా ధర్మనిత్య, _వారంభ విభాసిరాజపర మేశ్వర ఘగో 

రారిమదకుంధి కుంభవి దారణ దారుణ కృపాణ దేకిణవాసా 

(ఆరణ్య-2- -1) 

శతు న్యనుందలి మదగజ కుంభ స్థలములను చిల్పెడు భయ సద 

మగు ఖడ్లమును దథీ.ణవా స్పమందుగ్ గలవాడు, రణరంగమున చెరి 
ఏపలను. వారి గజ బలాదులను మిక్కిలి చెండాడంగలడు, 
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“'విరుదాంక భీమ భీము, శరకృత కృత్య! _పసాదసాజన్యగుణా 

భరణ పరగండ భై రవ, పరనృపమణే మకుట ఘటితపద బుధ 

వినుతా!” 
పై పద్యము చివరిపాదమును బట్టి ఈయన సామంతరాజులు మిక్కిలి 

అడకువ గల్లీ _పభుభక్రి పరాయణ్యులై యుండెడివారని "తెలియు 

చున్నది. “బుధవినుకా” అనుటను బట్టి కవిపండితులు రాజరాజ నశేం 

_దునిస్సులతించుచుండెడివార ని తెలియుచున్నది. పండితులు ఉ_త్తములనే 

కదా కొనియాడునది! 

ఇంక “పరగండశి రవి “రాజపర మేశ్వరి “రాజనారాయణి 
మొదలగునవి రాజరాజన రెం దుని విరుదము లని తెలియుచున్నది, 

" మలహోరినాథ ఏలన, చ్చళుక్య కులతిలఐలక రాజనర gaa రిపు 

(కలయ (పతొాప పర నృప్క లలనాననక మల వహారిణలాంఛన 

మూర్తీ. (ఆది6-821) 

ఈ పద్యమును బట్టికూడ శ _తురాజులను వాడల, గొట్టగల శర్వ 

కోధితు డని తెలియుచున్నది. 'వారిణలాం ఛనమూ ర్ట అనగా 
చం_దుడు. చం_దుడు 1 పకాశించు రా(కినమయమున పద్మములు 

ముకుళించుకొనును. కావున పద ములకు చం(దుని శు తువుగా౭జెప్పుట 

కవినసమయము. శత్రువుల భార్యల ముఖపద్మములకు చం దునివంటి 
వాడట రాజరాజు అనగా తమ భర్తలు పరాజతులగుటచే త'-త్చా 
భవమును గోల్ప్బడిన యా యంగనలకు రాజరాజు విపియకరుడై. 
కన్చట్టుట సహజమే కదా! “౫౦ధసింధుర హయ శితమోరూడ్సి దక్ష...! 

అని మజొక-వోట సంబోధింవెను, 

పరమండలంబుల ధరణిపతుల నదిమికుప్పంబుల ముదముతోంగానుచును 
బలిమినీయని భూమివలయపతుల నుక్క_డంగించుచు దిక్కులందన 

యాజ్ఞ 'వెలుంగించుచును. .. 
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ఇట్లు మనుమార్లు(డగు విమ్హువర్ధ నుండు వంశనర్ధనుండు. (ఆది-1-7) 

దీనినిబట్టి ఈయనకు పెక్కురు సామంత రాజులు కప్పము గ్టుడివారని 

' తెలియుచున్నది. *...ఘోరాజా ముఖోపలబ్ధ విజయ పమదా (శిత 

బాహుదండ.ి వి క్రమాదిత్యనిభా! "మొదలగు మాటలుగూడ సీతని 

విక్రమ ద్యోతకములే, కాని ఏనిని విన్న చరి తకారులు ముఖము 

చిట్టెంచుచున్నారు. 

కారణమేవున రాజరాజనరేందుడు శతుజేతేయని కాని, 
చక్రవ_ర్థియనికాని ఏఠంగీకరింపరు. అట్టాడంబడందగిన ఆధారములు 

- "లేవనివారి వక్క_ణ, నన్నపార్యులవాక్కు- వారి దృష్టిలో ముఖస్తుతి, 

ఏరి విషయ మటుండని తము, 

అన్నిటికన్న ఈ రాజు మహా శివభ క్షుడు. "వేదవోపషకుడు, 

_బాహ్మాణులను, విద్యావంతులను, ఆదరించి పోషీంచెడివాదడు. అష్టా 

దశ పురాణములు, ఉదాత్త రసాన్విత 'కావ్యనాటక (క మములు, 

"తెలిసినవాడు, అంతియే"కాక "రాజులకు వలసిన అర్థం ధర్మ, రాజనీతి, 

శాన్రృముఅన్నియు సీయన యెొజుగును, ఈశ్వ'రాగ మము లెన్ని యో 

యిణుగును. అయినను “అనవరతంబును శ్ర మహాభారతంబునందున 

యభి(వాయంబు పెద్దయెయుండు, 

నన్న యభట్టుతో" రాజ రాజన కెందుండు స్వయముగాం బల్క్_న 

మూటలివి, 

“ఇవి యేనున్ నతతంబు నాయెడంగరం బిష్టంబువై యుండంం బా 

యువుభూ చేవ కులాభి తర్పణ మహీయః |దీతియున్ భారత 

వ్ర)వణా స క్రి యుం చార్యతీ పతి పదాబ్దధ్యాన పూజా మహో 

త్సవమున్ నంతతి దానశీలతేయు శశ్వ'త్సాధు సాంగత్య మున్- 

మ హేశ్వరభ క్రి- _చావ్నాణ భక్షి- భారతాస క్రి... సాధుజనయు క్రి - 
దానరక్రి- ఇనిమైదును రాజరాజ న కేం _దుని కిష్టవిషయములు, వీనిచే 
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ఉత్తమ గుణములుగా కవిపండితులు సన్ను తించిరి. మితేహీత సత్యే 

వాక్కు, 

“రాజభూవణ నిత్య సత్య సరస్వతీ విలనన్నుఖాం 

భోజ రాజమనోజ భూజన పూజ్య మాన మహాయశో 

“రాజహంస పయోజినీవన రమ్య దొజ్బుఖ వి(క్రమో 

'ద్వెజితాహిత విష్ణు సన్నిభ విష్ణు వర్ధన భూపతీ” 

ర పద్యము పూర్వము చెప్పిన రాజరాజ గుణము లన్ని టిని" వ్య_కృము 

సేయునదిగా నున్నది. ఈయన రాజభూషణుడే కాదు, రాజర్షి, విష్ణు 

నన్ని భుడు, 'నా౭_వివ్లుః పృథీవ్పతి*” అనుసూూ.కి,కి పట్టుగొమ్మ. 

వమి జరి”నో యేమో నన్నయ్య ఘంటము హకాళ్తుగా, 

అగ్థాంతరముగా నిలిచి పోయినది. ఈ (పభున్రన కేమి ఏపత్తువచ్చి 
నదో, నన్న పార్యున కేమి సంకటముగల్లినదో తెలియరాదు చరి (తలు 

నణుగుచున్న వి, కాని జవాబు చెప్పవు. 

రాజరాజ న శేర్యదునికి మహాభారతమునందున్న భక్షి గౌరవ 

ములును, అం[ధ భాహయందున్న మవుకారమును పెట్టిన భికుయే 

మనకు భారతము లభించుటకు కారణములు. కౌరవ పాండవులు నిజ 

వంకీయులగుటయు రాజరాజ నశేం[దుని భారత శివణానక్రికి 

“కారణము. 

శాసనములో నున్నను బారు ముఖతః పల్కి_నట్లు భారతమున 

గ నృ్పట్టుచున్నను అప్పటి మహాోవిదాంంసుడగు నన్న వార్యుడా మోదించి 

త(దచన కుపకమించినను మన చరి(రాకారులకీ వా ర్లలెక్క_డలేని 
కలవరము తెచ్చును. ఈ కాలమున రాజులందజు, సూర్యవంశమునో 

చంద్రవంశమునో గొప్ప కాపాదించుకొనిరని చరితికారుల దృఢ 

నిశ్చయము. పిరికి కౌననములును పూర్తిగా ప్రమాణములు గాక 

పోయె, క విత్వము ననలే గణింపరు. కాని చరి(త వా)యుదురు. 
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చరితయను పేరున వాయ బడినదంతేయు చరిత) కాదని విజ్ఞలకు 

"వేటుగా(6 జెప్పంని లేదు. నున చరి (త అనే అతుకుల బొంత ! బది 

నారి మాటయే. (Indian history has many missing links) 

వారి తకులకేమిగాని, ఈ (ప్రభువునకు కవికి అనిర్వచనీయమైన మృదు 

సౌహార్ల బంధమున్నది. అట్లని విప్హంశ నంభూతునిగ భావించి నన్న 

పార్యులు (పభువునకు నమస్క_రింపక మానడు. ఆ రాజేఖరుడే 

(బాహా కేన్టుడు వచ్చిన ఆననముడిగి యభిబాద మొనర్చక యు 
ఉండడు, అట్టివారి మృదు మధుర 'స్నేహానుబంధము నుండి 

'వెల్వడిన వాక్కు-లు సత్యదూరములు "ఇ కావనియు, సాహితీ పాఠకుల 

మగు మనము మనస్ఫూక్రిగా భావించి అమ్ముహానుభావు లిరువ్రరకు 
సదా జోహారు లర్పింతుము గాక! || 
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సాంపిక రాజకీయ పరిగ్గితులు 

ఆచార్య ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 

కావ్యములు తాము పుట్టిన కాలముయొక్క_ పరిస్థితుల ననునరించును : 

(పథమాం'ధశకావ్యమని (ప _పసిద్ది ద్ధి కక్కిన ఆం|[ ధమహాభారతమును 

విమర్శించుటలో తదితర వురాణవిమర్శనాపద్ధతినే యవలంబింపవలసి 

యుండును. మహాపురుషులు తరచు గొప్ప వ్య _క్రులయ్యు- సమకాలీను 

లగు సోదరమానన్ర లెటి యభి_వాయములు రుచులు గల్లియుందురో 

అట్టి రుచులును, అభి వాయములును గల్లియుందురు. అ్లై కావ్యములు 

సడ "తాము పుల్లన డేశ-కాల పరిస్థి తుల బురస్క_రించుకొనియుండును. 

వ్యాస పో కములని చెప్పబడు పురాణము లాయుగమునాటి సాంఘిక 

రాజకీయ నా తావరణమునం దుద్భవించినపగదా! పురాణములన్ని యు 

మన వారనుకొన్న ట్టు ఒక నువహానసీయునిచేో సంగహింపబడినచో 

వాటిలో పరస్పర విరుద్ధమ్నులై న సాంఘీక రాజకీయాభి పొయములు, 
సందర్భశుద్ధికూడ లేకుండ వల గుదిగుచ్చబడును ? వేదకాలములో 

నార్యులలోగల సాంఘిక వ్యవస్థలు వా తేయుగములో లేవు, మూత 

యుగములోనున్న యభిపాయములు, విశాలద్భస్టియు తరువాత 

యుగములలో నంకుచితమువ్ర పోవుట చూచినాము. వురాణయుగమని 

చెప్పబడు (క్స్తు తరువాత శేకములలో హోందన్రుల సాంఘిక రాజకీ 

యాభి_పాయములు మజీయు బీజ్జబిగిసిపోయి దారుయుగమని చెప్ప 

దగిన స్థీతికి వచ్చి ఇప్పటికిని మన మోాదారుయుగ ములోనే ఉన్నాము 

ఆంధమహాభారతము స్వతంథత (గంథము గాదు : 
ఆం ధముహోభారతమును రచియింవీంచు కాలమునాటి పరిస్థితు 

లెన్ని ? నాటి రాజకీయాభిపాయము లెట్టివి ? సొంఘి కాదర ము లెవి్య ? 

వ్ 

ని 
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మకౌభినివేశము లెట్టుండెను ? (పజాబాహుళ్యముయొక్క- దృష్టి ఏ 

యుద్యమములపై "కేందీకరించియుండెను ? అను (పశ్నలకు మన 

కు_త్తరములు భారతములోనుండియే దొరకవలెను. ఆం(ధమహోభార 

తము స్వతం(త (గంథముగాక అం(భీకరణమగుటచే నన్నయనాటి 

సమస్యలన్నియు. నిందు |పతిబింబించుట కవకాశము లెక్కు-డు లేవు. 

కాని అదృష్టవశమున భారతక_ర్త్పలు “తు” “చి తప్పకుండ. ఆం ధీక 

రింపవలెనను నంకెలలో దగులొ.నక చాలవరకు స్యతం(త్రమార్ల్షమున 

పోవుటచే ఆం| ధమహాభారతము మూలముకన్న రనవ_త్తరమైన కావ్య 

మగుటయేగాక అక్క_డక్క_డ మనకు గావలసిన విషయములను గల్లి 

యున్నది. నన్నయమాతము తన కాలమునాటివారి యభి\| పాయాను 

సారముగా నాం థీకరించినాడనుటలో అన త్యముండదు, 

ఆం\ భభారత కాలమునాటి శాంతి : 

నన్న యనాటికి తూర్చుచాళుక్యుల యాధిపత్యము సుస్థిర మై పర 

రాజుల దాడులను తుపానులనుండి వము క్కి గాంచెను.  రాజరాజనేం 

(చుడు అంతకలహాములుగాని, చెరవారి భయముగానివలేక నలుబది 

సంవత్సేరములు శౌంతేముగ రాజ్యమేలెను. అంగన దేశ కాసారముప్వై 
(పశాంకత _రాజిల్లుచుండుటచేత నే ప్రశ్యేకాంగ సారస్వతమును 
నృష్టించవ లెనను కొరిక | సజలలోను, రాజులోనుగూడ _ జని- వెను, 

అన్వ్నభాహాచరి[తలను దిలకించిన చో మన కిట్టిపరిస్టితు లే గోచరించును. 
ఆంగ్ల సారన్యతము ఎలిజబెక్తురాణి కాలములో కోశము స్వాస్థ్య మొందిన 
తరునాత వికసించెను. విజయనగరసా(మాజ్యము శ|తుదుర్భ్ణయమై 
శాంతి నెలకొన్న ప్పడే ఆం|ధ| పబంధసారస(తము కునుమించెను.. అ'్లై 
చాళుక్యుల యధికారము. (_వేళ్లుబారి దేశము శాంతముగానున్న 
దినములలో నన్నయ తన యద్వితీయారంభమునకు దొరళొ నెను, 
అంతవరకు నాం(ధులు రాజరాజనశేం(దుడు చెప్పినట్లు. భారతమును 
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బహుభాషల, బహువిధముల్క బహుజనముల వలన వినుచు తప్పి 
నందక పోయిరి, కావుననే “తెనుగున రచియింవు మధికధీయు కీ 

మెయిన్” అన్నాడు. | 

ఆం| ధచేశ భాపాభిమానము : 

_ అప్పడే ఆం|భులకు నాం ధభాషయందును, ఆం| ధభూమి 

యందును నూతనాభిమానము పుట్టుచుండెను. నన్నయ ఉఛభయభాషా 

_కావ్యరచనాభికోభితు డయ్యు సంస్కృతమును గాదని తెనుగులో 
రచియించుట ఆతని యాం| ధభాపాభిమానమునకు తార్కాణము, 

అకే ఆం|ధచేశము అందలి పర్వతములు, నదులు నన్నయభట్టారకు 

నకును, ఆతని నమకాలీనులకును అత్యంత వయ దర్శనము నై 

“ఆం నదేశపువుట్టి అది మహాత్మే_నకము | 

ఆం| ధడేశస్రసీన అది మాకు నమృతము” 
అని పాడుచుండిరి, నన్నయ తన శోతలవాదయమును జూరకొను 
టకే మూలములో లేకున్నను అద్జనతీర్థాయా తా ఘట్టమునందు వేగి 
-బేళ 'వశంనను జొవ్ప్చీంచినాడుం అష్టరుడు పూర్వసముదతీరంబున 

వము హేం[ద్రపర్వతంబు చూచుచు 

సీ] “*దవీణగంగ దద్దయునొప్పిన 

గోదావరియు జగదాదియెన 

భీమేశ్వరంబును బెడగగుచున్న (శ్రీ) 
పర్వతంబునుజూచి యుర్విలోన 

ననఘ్మమె శిష్టా_గహారభూయిష్ట మై 

ధరణీసునో _త్తీమాధ్యరవిధాన 

పుణ్యన సమృద్దిమై పొలుచు వేగీచేశ 

విభవంబు జూచుచు. లీ 

దవమీణమునకు బోయెనని వర్ణించినాడు. 
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హిందూమత పునరుద్ధరణము : 

అం! థభారత రచనముం (బే పించిన నిగూఢకారణ మింకొకటి 

కలదు. అదియే ముఖ్యముగ మనము గమనింపదగినది. పదునొకండవ 

శతాబ్దములో వైదిక మతేమును ఫునరుద్ధరించుటకు చేయ బడిన యత్నము 

లలో సారస్వత నహాయము బాగుగా గుర్తింపబడెను, సంకరుని యనం 

తరము బౌద్ధజ్రైనమతములు ని స్టేజస్మ-మునై 1్నసజాఖిమానమును 

గోత్యోయిను. (స్రజాసామాన్యముభో మతవ్యా_్తివై_ న్యావహారిక 

భాషల యుపరోగమును మొదట గుర్తించినవాడు బుద్ధుడు. బొద్దు 

లును జై నులును ఆకాలపు (పాక్ళృత భాషలలో (పచార “మొనరించి 

మత[గ్రంథ ములను (వాసి నె దికమతావలంబులను సెక్క_౦\| డను తవు 

తమ ముతెములలో గలుపుకొనుచుండగా ఈ రహస్యమును గు స్పెరుంగని 

వై దికమతాచార్యులు ఊరికే దిక్కులు చూచుచుండిరి. . తవు కాలి 

(కిందనున్న మెట్లు బౌద్ధాదులు _తవ్విరో "తెలుసుకో లేక మిన్న 

కుండిరి, తత్కా.రణమున ఉన్న తజాతులలో (బొహ్మృణమశకో' వలంబులు 

సపెక్కు_రున్న ను పామరజనులు సామాన్యముగ బౌద్ధజైన సం సదాయా 

నిమానులుగ నుండిరి. ఆం| ధచేశములో వై దికమతము నావముమా_తొవ 

శిష్టమై యుంజెను. మొదట బౌద్ధులు తరువాత జై నులును ఆం ధచేశ 

మును తమతమ ముత గంధములతోో ను, సంస్థలత్రోను, శీల్చనై పుణ్యము 

జూపించు కట్టడములతో ను నింపివేసిరి. చాళుక్యులకుముందు ఆం] ధ'జేశ 

మును పాలించిన రాజవంశములలో పెక్కురు బొద్ధ వైన మ'తావ 

లంబకులు. ఆం ధచేశమన్న మాశేమి | దటీణహీిందూస్థాన ములో 

గొప్ప భాగమునందు బౌద్ద జై నమతేములు పాతుక్రొనియుండగా 

కుమారిలభట్టు, శంకరుడు మున్నగువారు తమ నిశితపాండిత గ్ట్ముచే 

బౌద్ధ జైన సిధ్ధాంతేములను నిరంతరాయముగ ఖండించుటచే 1 పజాఖి 

(సాయము తిరిగి వై దిక్రమతమువంకకు మర లెను. కాని కంక రుడుకూడ 
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దేశ భాపామూలముగ (చార మొనర్చుటచే వైదిక వుతవ్యాపనము 

రుంటువడి మెల్లగ జరి గను 

బౌద్ధ, డైన వినాశము-దాని నష్టములు ; 

వ్యావహారిక భాపామూలమున వై దికమతే మును (పజాంగీ కార 

మును పొందించిన మహానుభావుడు నన్నయ. ఆం[ధ మహాభారతము 

రచియింపబడిన తోడనే ఆర్యధర్మ సాం(పదాయములు (పజలకు సులభ 

ముగ నర్థము కావ్ చ్చెను. అంధ మహాభారత మారంభింపబడ్న 

తోడనే బౌద్ధ, వైన సాంపదాయములు ఆం ధభూమినుండి పారిపో 

వలసి వచ్చెను. నన్నయ మహాిభారతమువలన నాం[ధ్ర దేశమునుండి 

తరివిం చేయబడిన బౌొద్ధజై న మతములు కొంత వెలితిని గల్తించకపో'లేదు 

బౌద్ధ జైన మతముల నిర్యాసమువలన సాంఘీకముగ గొప్ప నష్టము 

గఖైను బొద్ద్గులు, జె నులుగూడ సర్వజన సమత్వము; విశసౌ (భాతృ 

త్వమును ఆదర్శములుగ గల్ల యుండిరి, వారిలో రాజునకు, భియుకునకు 

ఛీదము లేదు. వరా[శమధర ములను వారు పాటించరు. వారు మో త్ర 

మును మహోదర్శముగ జేక్రాన లేదు. శాంతి (పియులు. రాజులు కేవ 

లము నిరంకుశులుగ నుండక | పజాఖి (పాయ బలీయముగ నుండెను. 

కాని హీందూమత సునరుద్ధారణముతోో ఈ నంస్థలన్నియు తేల (కింద్రై 

నవి. వర్ణా (శ్రమధర్శములు బహుసంకుచితదృక్పధముతో నవలంబింప 

బడెను. ముర్గాభిపి కుల యండనుగాని నూత్నే హిందూమతము సత్వర 

వ్యాప్తి వొందదని గుర్తించుటచే విద్యాధిక్నులె న (బాహ్నణులు 

త(త్రియకులమున శేక్కు_వ (ప్రాముఖ్యత నిచ్చి వారిద్వారా వరా (శ 

మములు సంరహీంపకేయుచుండిరి, నన్నయ రాజరాజనెేం[దుని 

('పశంసించుచు “నమస్త వన్తా_ శమ ధరి గ్రరతేణ వముహామహీవొన్ మహీ 

నొప్పి” అన్నాడు. ఉత్తమ తమిత్రియ ధర్మమని తలంపబడిన యుద్ధము 

తిరిగి తలయు _కైను, 
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పరమండలంబుల ధరణిపతుల 

నదిమి కప్పంబుల ముదముతోం గొనుచున్లు 
బలిమి నీయని భూమివలయపతుల 

నుక్క_ూడంగించుచు. ౬... 79 

త్యతియులు కాలముం బుచ్చుచుండిరి. 

(బాహ గణాలు త తియుల కెక్కువ _వాముఖ్యమిచ్చిన'్లు 
'రాజన్యులు (బాహ్మణులకు సర్వస్వతం్నతత నవ్వి (పత్వేక సౌకర్య 

ములు కలించుచుండిరి, రాజాధి కారమును పొగడి “నా విమ్షుః పృథ్వి 

పేక” అను సూత్రమును గల్చించినందుల కె కృతజ్ఞలై నరాజులు? 
వి పకులమునెల్ల (బోచుచు అగ జన్నులక్రు నను[గహమున జారుతర 

మహా _గహారంబులిచ్చుచు పోషించిరి. 'రాజరాజన రేం దుడు మున్నగు 
చాళుక్యులట్టినారు. రాజరాజనశేం[దుడు '్రవియేనున్ నతతంబు 
నాయమెడగరం బిష్టంబ్బులె యుండు "బాయవు భూదేవకులాభితర్పణ 

మహీయః పీతియున్” అని చెప్పినాడు, ఇట్లు _బిొహ్మణ తీ (ప్రియు 
భౌాండోొరుల సన్నానములో _పజా బాహుళ్యమును గుర్తించ బేదుః 

వారి మాటయే వినబడదు. వారిభావములేమో వారి యభి పాయము 
లేమా వర్ణించుట కనుల పనిగాదు. 

oo హిందూమత పునరుజ్జారణమున లాభములు : 

ఇట్లు బొద్దజై న మతవినాశనము సజల నథోగతి పాలుచేసి 
నను అం ధభారతముచే ( పేేపింపబడిన మూత తేజము వ్యర్థముగా 
పోలేదు. "మొదట ఈ తో తము ఆం (ధ దేశము నన్యోన్యకలపహాము 
లలో ముంచివై చినది. వవో కొన్ని తాలూ'కాలకు ఒక్క యుద్ధ _ 
(వీయుడు "రాజై వెారుగురాజులకు గాని, తనకుగాని శాంతబిచేకుండ 
కలహ |పీయుడై నిత్య కై (తయా తలకు సిద్ధమగు చుండెడివాడు. 
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ఓీరుగల్లున కాకతీయులు తమ సా(యమాజ్యమును స్థావించువరకు దేశ 
మిశ్లై యుండెడిది. నన్నయ కాలము నుండి తిక్క_నవరకు నాంధ 

భారతేమును పూ_ర్తిచేయు _పయత్నములు చేయబడకుండుటకు చేశ 
మందలి య శాంతి యే కారణ మనవలెను, దేశమునందిట్టు రగులు 
చున్న కెొర్యాగ్ని య పహిందూమతమును, హిందూజాతిని నసంఠరఠీ.ంప 
గలెను. నూతన పీందూవుతము వ్యావించుచుండగనే మహమ దీ 
దీయుల దండు టేశమువై నశనిఘాతమువ లె పడెను. శూరులై న మహా 
మ్మదీయులను మించిన యుద్ద |పియులును, మో త్రవంతుల్యునై న త. తియ 
వంశస్థు లే వారి నెదురొ_నుటకు సమర్థులు. ఆం| భధమహాభారతేము 
కారణముగ  *ఓరుగల్లున రాజపీరలాంఛనముగ పలుశ శ్ర శాలలు” 
నిల్చినవి. కోనుకణే హీంచూమతముద్ధరింపబ డెను. ఈ పాందూ మళఠతాఖి 
నివేశమే యాం\ఛులను మరియొక సా(యాజ్యస్థాపనమునకు |_పేశేపిం 
చెను. సా(మాజ్య నిర్మాణము ఆం ధులకు ఉగ్గుపాలతో నబ్బినవిద్య, 
ఆంధ్రజాతి తొలుదొ_ల్తనే గొప్ప సాగ్రహాజ్యమును నిర్మించి క్రీస్తు 
తరువాత నాల్లు శ"తాబములు జగద్విఖ్యాతి నొందినది, తరువాత 
కాకతీయ సా(తాజ్యము ఆం(ధుల రెండవ మహా సయత్నేము, 
మూడవదగు విజయనగర సా(మాజ్యమును సృజించిన యాం ధులు 
తమ సా(మాజ్య సి ర్నాణళ క్రైవి తామే మించిపోయిరి. నన్నయ 

ఆం(భత్య్వము, అం|ధభావ, ఆంధ్ర శెర్యము అను |(తేతాగ్నుల కుల 
_బావ్నాగుడైై నిత్యము. |_వేల్చినాడు గానునశే “విద్యానగర రాజ 
ఏిథుల కవితకు పెళ్ళి పందిళ్ళు కప్పించు” సమయము సిద్ధించినది. 

జైన బౌద్ధ వాజ్మయ నాశనమునకు తెలుగు భార తముయొక్క (పాశ 
_న్హ్యమే కారణము : 

ఆం ధ మహాభారతేమును నన్న య లెలుగువారికి | ససాదించిన 
తోడనే దాసి “వనన్న కథా కవి ఆార్థయు _క్రియు” 'అత్సరరమ్యుతయు” 
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(పజలను ముగ్గుల 'బేస్టివె చుటచే నితరభారతముల జెండా పడిపోయెను. 

అధర్వణునిచే. (వాయబడినవని చెప్పబడు జైన భారతాదులు (ప్రజా 
దరణము లేకపోవుటచే నళించినవి, నన షృయకు కొంచెము ముందుగను 
తరువాత కొన్ని శతాబ్బములవరకు ఆం ధ'ేశములో శ₹ేగిన దైన 
యాందవ। పతేస్సర్థలలో ఆం(ధబొాద్ధ డైన బాజ్బ్ముయము నశించియు౦ 

డును. ఈ వివాదములతో నిండియుండుటచే నాం ధ దేశమునందు 
నన్నయ తరువాత రెండు శ తాబ్ధములవరకు గొప్ప సారస్వ తాభివృద్ధి 
కాని, శిబ్బ పాగల్భ్యముగాని క నబడదు. బొద్దజై నులు ముఖ్యముగ 

శిల్చ[ పియులుగను, నారన్వ ఆ'భిమానులుగను, శా న్రువిమర్శకులు 

గను సేరుగాంచిరి. “అమరావతీ పట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వవిద్యాలయ 

ములు” స్థాపీంచిన స్థలములు వీడుతై. పోయిను, బౌద్ధులు విద్యాఖి 

వృద్ధిక_ మహో పయత్నేము లొనర్చిరనుటక్రు “నలందా” విశ్వవిద్యా 

లయము వుళువరాని చిహ్నము (పజానామాన్యములో విదా థి 

గంధము వ్యాపింప 'జేయుట్యక్షై బౌద్ధజై న బికువ్రలు పాటుపజెడివార 
నియ్కు _పాథమిక విద 3 వారు చేసిన యత ములు (పశంసార్హ ము 

లన్నియు పండితు లభి సాయపడుచున్నారు. నూతన హిందూ మత 

(చాబల్యమున (బావా శో శు | తియులక్రు _నాముఖ్యమును;  తేదితేర 
జనసామాన్యమున క[సాముఖ్యతయును గల్లుటచే _పాథమిక విద్య 

నలించెనని గూడ చెప్పెదరు. 

వేద వాజ్బయము _తెనిగించినచనో : ఒం 

నూతన హీందూవుతో ద్ధారకులగు నన్నయ, రాజరాజ నేం 

(దుడు మున్నగువారు పురాణముల నాం దీకరించుటత్రో నారంభింపక 

'వేదవాబ్బయమునే పరిశోధించి తెనిగించినచో దేశ చ౭|త కేవలము 
మారిపోయి యుండును. రాజరాజనేం|దుడు సయముగ “వివిధా 
గమవిహీతే శ్రము డట! నన్నయ 'సంహితాభ్యానుడు” ఇట్టి పితు 
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(పాచీన వేదవాజ్బయము నాం ధభాపలోనికి దీసికానవచ్చి, నెన్ని 

యోమడుగు లధికోప కారము చేసినవారయి యుందురు, వేదవాజ్శ 

యము నాటికి ఆర్యులలో గన్నట్లు సాంఘిక రాజకీయసంస్థలు విశొల 

ములై (పజాస్యామ్యసంబంధమ్ములే యుండెను: చాతుర (ర్ల పిభా 

గము నాడు నేటివలె సంకుచిత మై ఉన్నత వర్ష ముల యాధిక్యమునే 

బోధించునదిగ లేకుండెను. అశ (స్త్రీల కెళక్కుువ స్వాతిం(త్యమును 

గారవమును, వేదము లొనంగినవి. పురాణకాలమునాటికి (బాహ్మాణా 

దుల యాధిక్యత నిరూఢముగ పాతుకొనిపోయెను. (్ర్రేలయొక్క- 

పహాక్కు_లును, ధర్మ ములును (పాతమాటలై పోయెను. విజయనగర 

నిర్మాతలు వె దికవాబ్బాయమును పునరుద్దరింపగోరి మాథన విద్యా 

రణ్యులచే 'పదభాహ్యమును 'నాయించిరిగాసి అప్పటికి -వెదిక వాబ్బ 

యము నందలి రాజకీయ సంస్థలు భావ్యశారులే యర్భ్థమయి యుం 

డవు. వలన -చిరకాలమునుండి నిరంకుశ పాలన కలవాటుపడిన 1 సజలకు 

'సజాస్వామిక సంస్థలు రుచించవు; అర్థమును కావు. 

సంస్కృత భారతమునకును, ఆం[ధభారతేమునకును దల్శి పిల్లల 

సంబంధమున్న ను మూల(గంథము రచించునాటికిగల యభీి[(పాయము 

లును, సంస్థలును ఆం\ ధమునందు మరియు సంకుచితములై బోయినని, 

ఇది నన్నయభట్టు "లేఖనియొక్క_. పొరపాటుకాదు. నన్నయ తనకాల 

ములో _సపజలయందును, విద్యాధికులయందును గల యభి| పాయ 

ముల (పకారము ఆయాఘట్టములందు 'వాసినాడు, ఇట్టె మార్పులను 

మనము జాగ త్తతతో పరిశీలించిన మనకు నన్నయనాటి సాంఘిక 

రాజకీయాభి| పాయములు వెల్దడియగును. అం[భారతేము భాసూంత 

నీక రణ మగుటచే నిందులో (గంధక _ర యభి_పాయము 'లవ్వియో 

తెలిసికొనుట కొంత కష్టసాధ్యము, అయినను దివి గమనింపదగినపి, 

“రా జకీయాఖి (పాయములు-(ప్రజల (పాముఖ్యత : 

ఆం (ధమహాభారత కాలమునాటికి |పజాబి వాయము (ప్రాముఖ్య 
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మును గోల్పోయి రాజుల యాధిక్యత సుస్థాపిత మయ్యెను. సంస్కృత 

భారతములో రాజుల వంశనావుములుగాన్తి చారి పేర్లుగాని తరచు 

'వేర్కొనబడనవు, తరచుగా (పజానామములు వినబడుచుండును. కును 

వులు పాంచాలుూరు, మూగధులు, యదువృష్టిభోజులు; వంగ, కలింగ, 

కాల్ళీ ర, కాంభోజ, గ 'డాం(ధులు, ఇట్లు రాజులు తాము పాలించు 

(పేజానాముములమే చేరొ_నబడు చుండిరి, 'రాజరాజన శేం_దుని ఉ_త్తమ 

చాళుక్య డు, విమలాదిత్య తనూజుడు రాజమహేం(దుడు అని నన్నయ 

సంబోధించునేగాని అంధుల పేరుతో వీలువడు. రాజసూయాధ్వర 
మప్పుడు ధర్మరాజునకు కానుకలు చెల్లి ందినారని చెప్పిన వారిలో 

"పెక్కురు రాజులు లేనివారుగా ఉన్నారు, 

'దర్ధ్యయాన్ స్ర్యుషౌన్ లలాటావాన్ నానాదిగ్భ్యః నమాగతాన్ 
జాస్లికానంతవాసాంశ్చ రోమశకాన్ ఫురుషాదకాన్ 
వక్రపాదాంశ్చ తతా హా మవశ్యం ద్వారి వారితాన్ 

చీనాన్ సకాం స్తథా వో థాన్ బర్భురాన్ వనవాసినః 

వాన్గేయాన్ హోరహూణాంశ్చ కృ స్తాన్ (యామవతాం_స్హథా,” 

నన్నయ వీరంద రముఖ్యులనియైన విడిచియుండవ'లెను. "లేదా 
ఏరు రాజాధిశకారములో  శేనివారగుటచేతను ఆతని కాలమునాటికి 
రాజులేని (పజాసమూహములు ేకపోవుటనే నతనికి వింతగా కన్చడి 
విడిచియుండ వ అను, 

నన్నయ మూలములో పౌరుల కియ్య బడిన (వాముఖ్యత సయ్య 

కుండుట జూడ నాతనికాలములో (పజాభ్మి పాయమున కంత విలువ 

యుండెడిదిదో మన మెరుంగ గలము, 

“సమానీయబహుూన్ వి పాన్ భీమ్మం విదుర మేవ చ 
అన్యాంశ్చ సువ్బాదో రాజన్ కురూన్ సరాగం_స్హథై వ చ” 

నన్నయ పౌరులకు (ప్రాముఖ్యత నివ్వడు: 
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అనుదానిని నన్నయ ఇట్లు (వాసినాడు. “ఇళ్లుకో త్తర శత 
పుతులం బడసియు న్న ధృత రాష్ట్రకడకు భీహ్మవిదు రాది బంధుజనులను, 

పురోహిత (ప్రముఖ (చాహ్మణవరులును వచ్చి” (పజలమాట యెతత్తనే 
చేదు. ఇంకొక విశేవము, మూలములో ధృత రామ్ట్రుడందర నాహ్యా 

నింపెనని యుండ రాజరీవికి లోపమని ఛష్మూ దులు రాజుక్రడకు స్వయ 

ముగ వెళ్ళినారని చెప్పినాడు. 

వాందురాజు ముసివొపమున నరణ్యములో నుండ నిశ్చయంచ్చి 

తన నిశ్చయ మును ధృతర్మాగా,దులకు వార్త నంపుచు ఇట్లు చెప్పినాడు. 

“కౌసల్యా ఏిదురికుకా రాజా చ సవాబంధుభిః 

పౌరవృద్ధాశ్చయ తత సివసంత్య స్ప నా (శయా![ 

నన్నయ “హా _స్తిపురంబునకుం జసి నా తవోవృ_త్తీనునికి "రాజు 

నకు సత్యవలి'దేవికి, ఖీషు నకు, విదురునకు, వృద్దసురోహిత (చావ్నా 

ణులక్షుం జెప్పి” అని రచించెను, 

పౌరవృద్ధులకును, భృత్యులకును రాజు కబురుపెట్టుట రాజ 

గౌరవమునకు విరుద్ధమనియే నన్నయ వారిని విడిచిపెన్తైను. 

ధర్మరాజును యువరాజుగా చేయ గోరి ధృతరాష్ట్రుడు (పజల 

యుక్క_ కోర్కె_లుగూడ నునంబునం దుంచుకొనెను, ధర గ్షరాజు సద్దు 

ణము లను బట్టియే యాతని యువరాజును వేసెను. 

“ధృతి థ్ 

భృ త్యానా మనుకంపార్థం.. 

నన్నయ ధృతరాష్ట్రుడు యుధిష్టురు రాజ్యభార ధురంధరునిగా 

నెటణింగి భీమ్మవి దురులత్రో నాలోఛించి యౌావరాజ్యాభిషిక్తుం చేపిన” 

రనహిష్టు ఆస దాన్ఫశం స్యా త్తీధార్టవాత్. 

సద్దుణములు గలవాడసిగాసి, (పజలను సంతో హపెట్టుట్నకై చేసె 

ననిగాని వప్పకపోవుటచే నన్నయ.యావ రాజ్యమునకు వయ స్పాకటియే 

(పధానమైనట్లు సూచించినాడు. అతని కాలములో యువరాజును 

జేయుటకు (పజాభి పాయ మక్క-ర లేదు. రాజకువమూరుడై నంత 
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మా\తముచేతే యువరాజగుట సహజమని యాతని యభి( పాయను. 
మరియు 

“విదితం మే మహో |పౌజ్ఞ భోజేచే(వ సమంజసమ్ 
ఫుతం సంత్య క్ష ర బాన పూరం కొ రాణ్రాం పీత కామ్యయా, క్ట 

ఇటే శ్లోకమును నన్నయ పూర్తిగా విడిచి పెట్టినాడు పౌరులను 

సంతోమాట్టుటడే. రాజకుమారుని విడిచిపెట్టుట తత్వా_లాభి ప్రాయము 
లకు శేవలము విరుద్దము. ఇట్టి ఇావము లొం| భభారతములో నున్న 

_పజాసామాన్యమని చడిని రాజాధికారమును 1 బశ్ని: తురని భయ 

పడియుండవ లెను. 

పౌరుల హక్కులు : 

పౌరులు, సంస్ఫృతభారతము వామబడ్డ దినములలో తమ 

యధి కారమును గుర్తెరిగి నభలలోను, చతుహ్పథములందును తేమ 

యఖీ(పాయములను నిన్సంచెివాముగ వెలిబుచ్చుచుండిరి, రాజులను 
చేయుటకును, వారిని సింహాసన భషుల చేయుటకును వారి కధికారము 

కలదని వాశెరుగుదురు. రాజు ధృత రాస్రుడై నను ఆతని కుమారుడై న 

దుక్యోధనుని గాదని యుధిస్టిరుని రాజుగా చేయగోరుచునా మరు 

'గుణే నృముదితాన్ న్ దృష్ట్వా వారాః పాండుసు తొం స్టథా 
కథయాం చ కే "లేపూం గుణాన్ నంసత్పు భారత 

రాజ్య్వప్తావ్హిం చ సంపా పం 'చ్యెష్టం పాండునుతం తథా 
కథయంతి స్మ సంభాయ చత్య శేషు నభాను చ 

శే వయం పాండవ జ్యేస్థం తరుణం యుద్ధశీలినమ్ 
అభిపించామ సాధ్వద్య సత్యకారుణ్య వా నమ్.” 

మూలములో నింత విస్పష్టంగా నున్నను, నన్నయ పౌరనభ 
లను గురించియు, చత్వీరముల గురించియు నేమియు చెప్పడు, ఆ సభ 
లెట్టివో (పజలే మరచిపోయిరి. నన్నయ కాలమునాడు | పజలు 
శేవలము ధనకనక వస్తువాహానములవలె ఒక రాజునుండి మరియొక 
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రాజున కివబడునా'రేకాని వాగు రాజుల సింహాసన మెక్కి_౦చుట్క పద 

_భష్టుు చేయట తేమ హక్కులని యెరుగరు. 'సౌరానురాగములేని 

రాజ్యము సాగదని శతెలిసియే దుర్యోధనుడు లోలోపల '|సజలదిట్టుచు 

దాన సన్మానంబుల |బకృతి జనంబులకు సంతోషము సేయ్యుదుండు _ 

ద క్వ శని వాక్నాని 

యుథ్ధిస్టి రానుర క్తానాం పర్యతప్యత దుర్శతిః " 

“పౌరానురాగనంత ప్ప అని ఉన్నది సనంకృతభార తములో, 

(పడాభి|సాయమునకు వ్యతి శేకముగాపోవుట ఆ దినము"లో 

మహాపద యని రాజు ెరుంగుదురు,. దుర్యోధను డిట్లు వీరములు 

చెప్పగా “క 'రాజ్యంబు -మొదలింటగో ఆ భవదియం బయినం, కృతి 

జనులు వశ్యలు గాకున్నను; (గమాగతంబయి మాకు న(స్రయత్న 

లభ్యంభగు ; ధృత ర్యాప్ట్రాడు వృద్దుడగుటచే తేన యనుభవము నిట్లు 

తెల్బుచున్నా డు. 

“త్తే పురా సత్క్యృ తౌ సాత పాండునా నాగరా జనాః 

కథం యుధివ్ఫీర స్యా శ్థేననో వాన్యు స్పబాంధవాన్ =” 

(ప్రజలను. దిరన్క_రించినచో వాకు మనలను బంధుమి (శులతో 

భళా చంపకుందురా అని అడుగుచున్నాడు. ఈ యభి_పాయము 

నన్నయ బొత్తిగా విడిచి పెట్టుటచే _పజలు .- రాజును నంహారించు 

టాతడు నోటగూడ ఉచ్చరించడని మనమనుకొొనవలసి వచ్చుచున్నది. 

నన్నయ మూలములో లేని కొన్ని అర్థవంతమగు పదములు దురో 

ధనుని కొనంగి తన కాలపు యభీ పాయమును వెల్యరించుచున్నా డు. 

“(కమాగతంబయి మాకు న పయత్న లభ్యంబగు” నిజముగా కురు 

వాండవుల కాలములో రాజ్యము (కమూగతమైనంతమా_తమున 

న\పయత్న ముగా దొరకక (పజాభి(పసాయముపి_ నాధారపడ్ గుణ 

వంతునకు మూ[బేము దొరకుచుండెను. (పకృతి జనులు వశ్యులు 

గాకున్న నేమియని ఆకాలపురాజు లన లేరు. వారు 1 పజాఖభి_పాయము 
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నకు విరుద్ధముగా చేసిన కంసునివలె దుర్శరణము నొందు-చుండిరి* 

దుష్టులగు రాజులను చంపుటకు దారిజూపీనవాడు మహాత్ముడగు 

(శ్రీకృష్టభగవానుడే, 

(పజలు | పభువుల విమరి ఎఛంచుచుండిరి : 

రాజులను (పతిష్టించి తీసివేయు శ కిగలవారు గనుకనే ఆకాలపు 
(ప్రజలు రాజులను తీ(వముగ విమర్శించుచుండిరి. వకచ।కపురవాసి 
యగు నొక పేద బాహా ఎణాడు బకాసురునికి ఆహారము పంపుటకు తన 
వంతు వచ్చినప్పుడు నోకించుచు రాజును యిట్లు నిందించినాడుం 

“వే తకీయే గృహే రాజా నాయం నయమిపహాస్థి తః 

ఉపాయం తం న కురుతే యత్నాదవీ న మందదీః | 
అనామయం జనస్యాస్వ యేన న్యాదద్య శాశ్యతమ్ | 

ఏతదరా వయం నూనం వసామో దుర్చబస్య యు” 

"కావున నే 

“రాజానం |సథమం విం బేత్ ” అనుచున్నా డుం 

రాజు తేన యింట గార్పుని ఇవి జూడడు. ఆ మందబుద్ది 
యుపాయాంతరమునై న నాలోచింపడు, ఈ జనపద మిట్లు విజనమై 

పోవుచున్నది. దుర్చలుడైన రాజు (కింద నున్న మేము ఇట్ట వనుభ 
వించుట సహజమే, కావున మొదట రాజును ఎన్ను కో వలను. 

ఆం భీకరణములో నింతియే ఉన్నది. “ఈనాటి రాజును దలప 

డసుర నోర బలిమి లేమి 1 
రాజు ఉపేమోపరుడై నను (పజలకాతని విమరి ఎంచు నధికారము 

లేదని తలచియే నన్నయ ఇంత సంకేపముగ నాయంశమును ముగిం 
చెను. ఏక చక పుర వాసియైన _చాహ్మణుడట్లు నోరు కట్టి'పయతగ్గ 
వాడుకౌడు. దుర్చులుడై నందుకు రాజును నిందించుటయీ గాక తమ 
తప్పుకూడ లేకపోలేదని మెరుంగును, దుర్భలుడునుు ఉవేతోపరుడు 
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చైన రాజును రాజ్యముసేయ నిచ్చుట వారిది తప్పే, కావుననే “వత 

దర్గావయం నూనంి ఇవి యన్నియు మేము అనుభవింపతగిన వే అను 

చున్నాడు, ఆకాలములో పౌరుల మొదటి క_ర్హవ్యము “రాజానం 

ప్రథమం బిండేత్ ” యోగ్యుడైన “రాజు నభిషిక్కుం "వేయుటయీ, తతో 

భార్యం తతోధనమ్” తరువాత వివాహము వేసుకొని ధన మార్జింప 

వలెను, 

2, సాంఘికాచార భేదములు 

నన్నయ కాలములో వశ్తాశము ధర్మములు పూర్తిగా నెల 

కొల్పబడి యీ సంస్థయందు వైదిక పౌరాణిక కాలముఒందున్న వితా 

లత్వము వడి చాతుర్వర్ష్య్యముల నడువు విభాగములు పెరిగిపోయి 

“పెద్దగోడలు హ్టోనట్టుండెనని చెప్పీయున్నాను. ఈ కాలములో 
(పాముఖ్యత నందినది ముఖ్యముగ (బహ్మణ త తియులు, యత 

వంశములను వ సూర్య చందు)లకో కలివి వంశావళులు చిరి గంచిన 

యు_త్తేమ సేవకై మెచ్చి రాజులు _బాహ్మణుల నితేర వర్హములక న్న 

మర్యాదతో జూచుచుండిరి. వారిశై గల పన్నులభారమును తీసివేసిరి. 
బకాసురవధ భఘట్టములో మూలమందు లేని పద్యమొండం జొప్పించి 
నన్నయ నాడు _బావ్నాణులనుండి పన్నులు గొనుట లేదని చెప్పు 

చున్నాడు? 

“అరియని వివ్రులవెతను 

ధరణీశులు రూకయును మొదలుగా గొన శే 

వ్యరు నిప్పాఫుండు మానిసి 

నరి గొనియెడు భతుణార్థిర్టై: వి ప్రులశేన్. 

కాని కురుపాండవుల కాలములో (బాహణులుకూడ రాజులకు 

కప్పములు, కాన్మ_లు నిచ్చుచుండరనుటకు ఈ (కింది శ్లోకములు 

తెిర్శ్మా_ణము, 
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“గేవాసనా (బాహా శా దాననీయాశ్చ సర శః 

(తిఖర్వం బలి మభూదాయ ద్వారి తిస్టంతి నారి తాః 

_బాాహ్మణా బాటథానాశ్వే గోవుంత శృతసంఫఘశః 

కమండలూ నుపాదాయ జాతరూపవుయాన్ శుభాన్ 

ఏవం బలిం సమాదాయ ( పవెశం తేభిశే న చి 

యుధివ్చరుని రాజశూయయాగ సందర్భమున గోవాననుంను 

(బాహ్నాణులు మూడుగాడి బెల బరువు బంగారము కాన్క-గా తెచ్చియు 

ద్వారమువద్ద నాపి వేయబడిరి. అన్తే వాటధానులను (బహ్న్మణులు 
బంగారుమయ మైన రమ్యములగు కమండలువులం దెచ్చి. లోపలికి 

పోజాలకపోయిరి అని దుర్యోధనుడు తండ్రితో చెప్పుచున్నాడు. 
నన్న యకాలపు రాజులు విశేసాగహోరములు బ్యావ్మాుల కిచ్చి, 
'బాాహ్నాణ వమూనములపై ఒక్కరూక నేనియు పన్ను గొనకున్న వో 
బారి బొక్క_ నము లెట్లు నిండియుండెను? తదితర వర్ణ ముల్బపై నంతకు 

రెండు రెట్లు పన్ను విధించినగాని రాజ్యము లెట్లు సాగు చుండెడివి? కాన 

పన్నులభారము ప్రజూవళిపై మిక్కు_టముగ నుండెనని మన మూహీం 
చవలెను. కే) స్తవ దేశములలో కూడ నిశ్లై రాజులు వురోహితు 
(Clergy) లనబడు వారి. మాన్యముుప్రై సన్నులు చేయక పజలను 

పీడించుచుండుట చేతనే | ఫెంచి నిప్తవము గల్తెనని చరి తకారులు 
చెప్పుదురు. మన చేశములోకూడ నిట్టి విస్ణవములు రావలసిన'దే కాని 
(పజలు తమ వాక్కుల సెరుంగకుండుట చేతను, విద్యావంతులు 

గాకుండుటచేతను రావేదు. 

మరియు నారాజసూయంబు చూచుటకై యుధిష్టరుడు బాతు 

ర్వర్ష్యముల వారిని పీలువనంపెనని మూలములో నుండగా తానేమి 
చెప్పెనో చూపడు. 

నపాబేవుడు :- 
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“ ఉపశృత్య వచో, రాజ్ఞ స్పదూశాన్ _వాహిణో _త్తదా 

అమం(తయథ్యం ర్యాఫే షు _బాహ్మణాన్ భూమివా నభ 

విశశ్చ మాన్యాన్ ఛూ దాంశ్చ సర్వా నానయ ేతి చౌ 

నన్నయ యిట్లు వాయుచున్నాడు : “నగిఖలమహీతేలంబునం 

గల _బాహా PE త తియాదుల నెల్ల రాబనుపు మనిపంచినే చో 

భూ దుల నెన్నుట అనావళ క మనియె విడిచెను. 

ఆ యుథిష్టారుని యజ్ఞ కౌాలయందు అన్ని జాతులున్కు అన్ని 

వర్ణ ములబారు నుండిరట. 

“వీత్యథ్థం _బావహ్మణ్యాక్చేవ తు త్రియాశ్చే వినిర్ధి ఆ" 

ఉపాజ[ హు రి(కకే సవ శూ దాః శు ళూవవ స్తథా { 

(చావా శ చ తియ మైశ్యళూ(చదు లెల్ల కానుక లిచ్చిరి. 

“ద్రీత్యాచ బహుమానా చ్వాప్రు పాగచ్చన్ యుధెస్టారం 

సర్వే మ్రేచ్చా సర్భవర్ణా ఆదిమధ్యాంతజా_స్తథా” 

ఘేచ్చులందరును ఉ_త్తమమధ్యమాధమ జాతులలో బుట్టిన 

సకల జనులును (వీతితో గానుకలు తెచ్చిరి, 

“నానాదేశసము ఫైళ్ళ నానాజాతిభి ఆరేవచ 

పర్య _స్త ద్రవ లేకో=_యం యుధిష్టిరనివెశ నౌ 

ఆ యుధిస్టి రుని యజ్ఞ శాలలో నకల దేశములవారును, సర్వ 

వర్షములు నిండియుండుటచే (బపంచమెల్ల నచ్చట నున్నట్లుండె, 

'రాజా(శయము, _బాహ్నణుల వ్య _క్రిత్వ లోపము : 

ఇట్లు “రాజా శయమునే నము శని జీవించు వారుగనుకనే 

నన్నయ నాటికి _బాొహ్మణులు తమ శే ర్యాదిగుణముల చాలవరకు 

గోల్యో యిరి, కృప దోణాశ్ళశ్థైమలవలె వారు యుద్ద విశారదులె 

యుండలేదు. రాజులు వారిని రహీంపగలరు; లేకున్న నాత్మరతణో 
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పాయములేదు వారికి, _చాపది స్వయంవర సందర్భమున నా శాలవు 

(చాహవ్మూణుల యుద్దాభినివేశము స్వాతం త్యభావము గోచరించును. 

రాజు లందరు కోపగించి _బావ్నాణున కేమి? రాజకన్య నిచ్చు కేమి? 
'(దుపదుడు వృథావమానంబు గల్పింవెనని నాతని జంప నుద్యుక్కులు 

కాగా “శరణాగతుండయిన దృపదు నోడకుండుమని (బాహ్మణులు 

దమ తమ దండాజినము లెత్తికొని (పతిబలంబులపై వీచి” రట. ఆ 
కాలమున (బావ్మాణ వీరులు త్మతియ వీరులకు వెనుదీ సెడీవారుగారని 

దీన మనకు డెలియును, 

(స్రీలకు సమాన హాక్కు_లు : 

(స్రీలు, వారి స్వాతం త్రయము ;- కురుపాండవులవాడు సంధు 

ములో (స్త్రీల కెక్కు_వ _పాముఖ్యతయు వ్యక్తి తము నుండెను. వార 
లించుమించు  పుసువులకు గల వహాక్కులను గల్లియుండిరి,  (స్ర్రీల 
పునర్వివాహ |సశంన నాటివారికి వింతగా గన్బించుటలేదు. అది 
యప్పటికింకను ఆచరణలోనున్న విషయమే. (స్త్రీ లెప్పుడును పతి 
కన్న న్య్యూనలై యాతని పంపు చేయుటయే ఆదర్శముగా గలవారు 

కారు. సంతానవృద్ధి ఆ కాలములో నొక గొప్ప యాదర్శముగ 
నుండెను. సం తొనార్థ మై నారు అన్యపతుల గానుటగబదు, ధృత 

రాష్ట్ర) వాండురాజుల జననము, పాండన్రల జన్మము దీనికి దృస్తాంత 

ములు. నన్నయ నాటికి సంఘమునందు స్ర్రీల యెడగల ఫావము 

లెట్లుమారెనో గమనించదగినది. మూలములో (స్త్రీల ప్రశంస వచ్చిన 
-వోట నన్నయ ఊొరకుండును. ' పాండురాజు మరణానంతరెము పాండ 

వులు హృ_స్తినాఫ్రురమునకు వచ్చిన సందర్భమున కవి యిట్లు 
వర్చించినా డు 

“స్వీ సంఘాః మ్మితసంఘా శ్చ యానస్తంఘసమాస్థితాః 
_బావ్నాణై స్పృహ నిర్జగ్ను(ర్బాహ్మణానాం చ యోవపీతఃో 
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నన్నయ యిట్లు (వాసినాడుః “సురలవర్యపసాదమున జూవె 

సుపుతుల చాండురాజు భాసురముగ గాంచె తత్పుతుల జూతము 

రండని పౌరులెల్లి”  స్ర్రీలిట్టి ఉత్సవముల జూచుటనకై_. సంఘములుగ 
వ ర్ క్ర్ బయటికిపోవుట అందులో (బాహ్మణ (త్ర్రులుహోవుట విరుద్ధమనియే 

నన్నయ వారిమాట నె త్తలేదు, 

ఖ్ ం (గులు అనావృతలు : 

పాండురాజు కుంతిని నంతానపా_ప్టీకై నియోగించినప్పుడు 

పూర్వ కాలమునందు _స్తీ) వివాహా విషయవమయి. ఎట్టి యాచారము 
లుండెనో సూచించుచు శ్యేతశేతును అతని తల్లి కథను చెప్పినాడు. 
(స్రీలు ఆ కాలములో అనావృతలై నియతా నియత వురుషులయి 
(పవర్డిల్లుచుండిరి, ఇట్టుండ ఉడ్దాలకుని భార కను అవతిథియవ చ్చిన 

వి ఫుండొకడు ఫు ఆ )ర్థంబు 'కామించెనట. అంత నా మునికుమారు 

డెన శ్వేత కేతు డలిగి యాభర ము పనికిరాదని తాసించెనట, నన్నయ 

యూ విషయమయిు ఇట్లు నిన్పంచెపాముగ వా/యుచున్నా డు 

సీ[ 0 = .అన్యపురువు 

నంగమంబునం జేసి సకల పాతకములు 

నగు బరి గహభూతలయిననతుల 

కెట్టిది మర్యాద యిమ్మనుమ్యుల కెల్ల 

జేసితి లోక _పసిద్ధిగాగ 

నని ధర్మ్యమైన మర్యాద మానవులకు 
దద్దయు హీతముగా ధర్భ్మమూంర్థి 

ఆ, వె, యబ్దభ వసమానుడగు క్వెతశేతుండు 

బలి పె నదియు ధారుణీజనంబు 



316 ఆ నన్నయ భారతి 

నందు లొకపూజ్యమై ప్రవర్షిల్లుచు _ 

క న . 
మూలములో వాండురాజు ఇట్లు చెప్పుచున్నాడు, .. *. 

“అన్నింస్తు లోశేన చిరాన శ్ర దేయం శుచిసేతే” 3 

“ఇతి తేన వురా భీరు మర్యాదా స్థాపితా బలాత్ 2 

జఅలవంతముగ మునికుమారుడి మర్యాద చేసెనని. ' కురుపాండ 

వునాడను కొనుచుండగా నన్నయ ఈ మర్యాద బవ్నాతో సమా 
నైన గేంతేతు లోక హీ తార్థము. చేసెనని రూఢిగా - చెప్పూ 

సందర్భములోనే పతి నతికిొమించిన సతికి మహాపాతక 
మగు నని చెప్పుచు సతి నతికమించిన . పతికినట్ట పాతక మే కల్లునను 

క విడచివాడు. 

న్యు చ్చరంత్వాః పతిః నారా అద్య (పభ్యుతి పాతకమ్ ' 

భార్యాం త థావ్యుచ్చరతః కొదమూర (బహ చారిణీమ్ ॥ 

పతివకా మేత బేవ భవితా పాతకం భుషి” 

వురుములయొడ (హై కెట్ట "బాధ్యత. | లుండెనో.. - (స్ప్రీలయెజ 

పురుమునకట్టై చాధ్యతీలున్నవని 'నన్నయ'కాలపువారు గు _రించరు. 
(పజాఖీ(వాయమునందిట్ట మార్చులు గల్లుట యాశ్చర్యము. 

ఇల్లై బకాసురవధ ఘట్టమునందు వక చక్యపురవాసియైన 
| బొవ్నాణునకు నాత ర ను బట్లి శ్రీ ప్ర 
ల తె : ని భార్యకును గల్లిన విచాధమును బట్టి (స్రీ పురు 
షల సంబంధము లాదినంబులలో ఎట్టుండెనో విమర్శించుట లా 

గ్ క రం తాం ఇ అన జనకము. (జాహ్మణే బకాసురునికి తానాహారముగ నేగెదనని చెప్పి, 

జ్ సం బ్ అద వ డా క్ టీ 6 నులు బలవంతెము వేసి పెండి కి (వోత్పహింతురు.లో 
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నన్నయ' భాగత్మపకారము ఆమెకు దోచిన ముఖ న కారణ మిది. 
“వురుమకంకు మున్ను పరలోక మేంగిన 
సతియ నోంచినదియు సతులలోన.( 

బుగుషహీనమైన బరమపతివత' 
యయ్య్యు జగముచేత. (బయ్యయడదె 

మూలములో ఇట్లున్నది 

“వ్యుష్టి రేపో పరా (గ్ర్రీణాం పూర్వం భర్తుః పరాంగతిమ్ 

గంతుం (బహ్మ ౯ నపు తాణా మితి ధర్న్మవదో విదుః 

సంతానవతులైన (స్రీలు పతికన్న ముందు మరణించుట మహో 
భాగ్యమని ధర్శవిదులు చెప్పుదురు. 

(స్ర్రీల శఈూరత్వము వ్ 

నన్నయ (వాసినట్లు సంతానము ఉన్నా లేకున్నా (స్రీలు 

పతికన్న ముందు జనిపోవుటయే మవాదాదర్శమని యాకాలవు జను 

లనుకో లేదు. పతిహీనమొనంత మాతేమున బతి వతమునుగూడ 
చుల్క-నగా జూచు జార్భాగ్యము పూర్వ కాలములో "లేదు. నన్నయ 

నాటి కట్టి యభిపోయములు బలకరము లై (వేళ్ళు పాదుకొనివోయెను, 

పతివిహినమైన సతిని లోకులు వుననర్రారగా స్వీకరించుట. కాకాల 

ములో నంచేపాము లేదు, 

”ఉత్సృష్ట్రమామివం భూమౌ _పార్థయంతి యథ్రా ఖగాః 

(వార్ధయంతి జనా స్సర్వే పఖిహీనాం తథా శ్రియమ్” 

నన్నయ ఇ్షట్లాం|ధీకరి ంచినాడు. 

“ఉడినయామివంబు పములపేకతీంచు 

నటు పుగుువహినయయిన యువతి! 

జాచి యుల వారు జులుక నపేవీంతు 

రిదియు చాపమనక పీనమతులు.” 



సంస్కృత భారతమునాటికి పతిహీనమైన (ప్రీని భార్యగా 

నోరుట జనసామా న్యమునకు తస్పుగా దవోచబేదు. కాని నన్నయ 

కాలములో హీనవుతులు మాతిము "బాపవునక యట్టికోరిక నోరు 

చున్నారని వాాయబడుటచే (స్త్రీ పునర్వివావా విషయములో నెట్టి 

న. భేదము గక గమనించ దగినది, 

కురుపాంచాలుర కాలములో శ్రీలు యుద్దశీ లుగ కూడ నుండి 

రని మనకు బెలియవచున్నది. (శ్రీకృష్ణుడు చ్యారవతిలో నిర్మించిన 

దుగ్గమందు, 

అసి అన్నా డు. నన్నయ యా విషయము au పోవుటకు 

కారణము. అతని నాటికి (స్రీలు తవు వ్య క్షిత్వమును 'గోల్పోయి 

సురుపాధీనులగుటయే యని గు_ర్తించదగినది 

ఆం[ధభారతము రసవత్తర మైన కావ్యము 

ఇట్లు ఆం(ధమహాభారతము సాంఘిక రాజకీయాభి_పాయము 

లలో మూలముకన్న సంకుచితముగనున్నను కావ్యదృష్టితో చూచి 

నచో నంన్కృృత భారతముకన్న మిక్కిలి రనవ_త్తీరమయినదని "తెలుగు 

భారతములోని (పతి ఫుటయు 'తల్చుచుండును. భారతమును బలువురు 

బలుదృష్టులత్ చూచిరట్క 

స] ధర శ్రరీత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని 

యధ్యాత్మనిదులు వదాంతమనియు 

సిలైవిచతు.ణుల్ సీతిశా స్ర్రంబని 

కనివృపుభులు మహో కావ్య మనియు 

కా క ఇప్ rete గ బళ్ళ ౨ లాతణికులు సర్వలత్మ్యు సం_గహమని 
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నన్నయ కవివృషభుడు గాన. నీతడు భారతమును మహో 

'కొవ్యమువలె సృష్టి ంపగ లైను, 

“అం(ధ మహాభారతము సంస్కృతే వముపోఫెరతమునుండి కథ 

మాతము (గహీంచి దానికంటె వేయి రెట్లు అధిక మనోవారముగ 

రచియించిన స్యతం త మహో కావ్యమని చెప్పక తప్పదు. మూలములో 

"లేని అగ్రాలంకారములు రసభావములును మానవస్వభావ వర్ల నలును 

దెలుగు భారతమునం బెచ్చట జూచినను విచ్చలవిడిగా గానవచ్చును. 

మూలములోని విసుగు ఫుట్టించెడి య'నేక దీర్భ క థానకములును, వర్ణన 

లును, వేదాంతేఘుట్టములును తేలుగునందు లేనేలేవు. ఇట్లు చేయక 

సంస్కృృతములోని “చికు డెనుగునం “ను పడ్డదా లేదా యని 

ఇప్పటి కొందరు కవుఎవల జూచుకొనుచు తెనిగించినవచో తిక్కన 

కావ్యము పృథివిలోని యు_త్తమకావ్యములలో నొక్క-టియైయుండదు, 

అని లమ్మా'రావు పంతులుగారు వ్రాసిరి నన్నయకూడ ఈ 

యు_త్తేమ పద్ధతినే యవలంబిం చెను. 

పాండురాజు అరణ్యములో తపోవృ క్తినుండ నిశ్చయించి కుంతీ 

మా1(దుల పహా_స్పినావురమునకు పొమ్మనగా వారు ఒడంబడక సీతోనే 

యుంజెదమని 'చెప్పిరె ఈ సందర్భములో యూబుమందు లేని కొన్ని 

మాటలు మాసము. జేర్చి రసవిహీనమై మనుప్యు స్వభావమును 
పూర్తిగా వెల్వరించని వర్ణ్లనమును నన్నయ రనవంతముగ చేసినాడు. 

“హ_్తిపురంబునకుం జని యందుండుం డనిన వారలు బాప్ప 

పూరిత నయన్న్వల ౪” 

'బాప్పపూరిత నయనలైరను రవంత జేర్చుటతో నావర్ల నకు 

జీవము కల్లినది. 

అశ వాండురాజు మృగమిథునమును జంపుఘట్టములో బొండు 

నకు మృగమునకును జంతువుల జంపవచ్చునా లేదా యని దీర్ధమును, 
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నిస్పారమును నైన వివాదము జరుగుచుండ నన్నయ ఈ ఘట్టమును 

ఎట్టు సౌంపుగ జేసినాడో మూడుడు. 

“పఅవనోపకయున్న మైమజుచి సెంటి 

బెనగియున్నను _బసపింప "మొనసియున్న. 

డెన్రలుకొనియున్న మృగముల దివిరి యేయ 

రెజది యాహారముగ మను నెటుకులయినో 

ఇట్టు తన దయార్షతను చూవీనాడం. 

రాజసూయవర్ల న సందర్భమున మూలమునందు రసవంతమైన 

కవిత్వము బొ తగా లేదు. కవి ఎంతసేపును రాజస్తూయమును జూడ 

వచ్చిన రాజులు, వారు తెచ్చిన కానుక లయొక. యు జూవితాలనిచ్చు 

టతో తృప్పిబోందెను, నన్నయ ఈ జాబితా లన్నిటిని ఓరకుపెట్టి 

వజెనిమిది రనము చిప్పిలు పద్యములతో అడే విషయమును ' పూర్తి 

చేసి తన కవిత మహిమను జూపీనాడు. 

ఉ॥ సాగరసారవారిరువాతి " కిక మా కిక వి(దుమ్యదుమై. 

లాగురుచందనంబులు (పియంబున నిచ్చిరి కచ్చి యున్న త 

(థ్రీగుణయు కి, కను బరగు సింహళ కేరళచళపాండ్య బే 

శాగతరాజపు తులు మహాగుణశాలి కజాతనై రికిన్, 

ఉ॥ మందితసూ ార్యకశ్నిరుచినున్తుేజ చయంబుతో గట 

స్యందిసుగంధి దానజలసంపద నొప్పెడువాని దేవకీ 

నందను డిచ్చెం (బతి బదునాలుగు వేలు గజంబులన్ జనా 

నందనకీ'రిమొన యవమనాథతనూజున కష్టమ్మి తుం 

క "చిత్యపోపళాము : 

జె చిత్యము ననుసరించి ఆయా పా(తఎచేత మాట్లాడించుటలో 
నన్నయ తన నేర్చు నెట్లు చూపెనో గనుడు. _ హిడింబి. భీముని యె 
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తనకుగల మోహమును యుధిప్టిరుని సమతుమున కుంతితో చెప్పెనని . 

మూలములో నున్నది. ఎంత రాతున స్రీ యయ్యును తేన మనోవికార 

మును పరపురుషుని యెదుట చెప్పునంత సిగ్గు లేకుండ నుండునా 1 కావు 

ననే యిది యనుచితమని యెంచి కంతీబేవితో రహన్యమందు తేన 

మనోవికారమును తెల్పెనని నన్నయ (వాసినాడు మూలములో 

యుధిస్టిరు జే 'హడింబిని శుభవ స్ర్రథారిమై, భూపషణాలంకృత వై. 

భీముని సేవింఫుమని చెప్పెనని (వాయగా, ఇది చాల మోటుగా నున్న 

దని అవే మాటలు కుంతినోట నుంచెను. నన్నయ వర్ష ననుబట్టి పీాాడింబి 

రాకుసివలె కనబడనే కనబడదు. కేవలము సౌందర్య వత్రియైన మాన 

బాంగనగా నున్నది 

“వితత బహురత్న రుచి, శోధితభూహణంబులు చెలుంగ బెడగగస 

నవపుస్సీత జంగ ములత కియ” ఉన్నదట హిడింబి. 

పా(త్రపోహణము 3 

పాతపోషణమందు నన్న యశోసిన మాస్పలు చాల (పశేంసార్డ 

ములు, ముఖ్యముగ ధృతరాష్ట్ర దురోధనుల పా(రోముల నెట్లు నిర్వ 

హీంచెనో చూతము, మూలమునందు ధృతరాష్ట్రుడు కూడ దుర్శో 

ధనుని వలెనే దుర్య్యువసాయచిత్తేడై యుండెను. కొన్నిచోట్ల దుర్జను 

డగు దుర్వోధనుడుకూడ |(పశంసార్ష్యముగ మౌాట్లాడినాడు. నన్నయ 

పరిర్వురిని ఒకే రంగుతో చితింపక ధృతరాష్ట్రుని కొంత నామ్యుని 

గను, దురో నధనుడే దుష్ట్రచింతనల కెల్ల నిలయ మనియు దోచునట్లు 

(నాసెను+ ధృతరాష్ట్రుని ప్ై నంతవరకు వోషరహీతునిగా' చేయుట 

కదా నన్నయయొుక్క_. అభి(బాయము, అందుకొరకై మొదటే 

మూలములో లేని పద్యము (వాసినాడు, పాండువు[(శులు . తండ్రి 

మరణానంతరము హా స్థినకు రాగా 

ధృత రాష్ట్రుడును 
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5! తనసుతులు పాండుసుతులని 

మనమున ఇేదింప కతినముంజనభావం 

బున నొక్క_రూపకాం చే 

కొనియుం జె పాండురాజుకొడుకులం |బీసిన్ 

యుధిష్టరుడు (పాస్తయావను డై_నంతేమా(తమున యావ 

రాజ్యాభిషి_క్తుని జేసెనని _సాయుటల్లో నన్నయ అభి పాయ మేమి? 

ధృతరాష్ట్రుడు శేవలము నిప్పుకు పాతబుద్ధి యని సూచించుటయే. 
నిజముగా | ప్రజలకు వెరచియు పొండురాజుయొక రా ' (పజారంజక తము 

తమ కెట్టి యపాయము గల్లించునో యని భయపడియు, ధృతశరాను)డు 
యుధిస్థుగునకు యావరాజ్యమిచ్చెను. యావరాజ్యు (వావి చేతను, 

తమ్ము బలదర్చముచేతను శోధించు ధర్మరాజును జూళ్చా దుర్యోధనుడు 

మత్చర (గ స్తుడయ్యునని నన్నయ 1 వాసినాడు. కాని మూలమునుబట్ట 

చూడ ఈ దుశ్చింత మొదట ధృతరామ్టిన శే కఫెను. 

“దూవి.తస్పవాసా భావో ధృత రాష్ట్రన్య పాండుషు 

న చింతాపరమోా రాజా న ని దామలభ న్నిశి” 

పాండవులయెొడ ధృతరాష్ట్రుని యనుబంధము విరిగిపోయును, 

అతడు చింతాపరు డగుటవే నిద నెరుంగడు, 

ఈ విచారముతో నీ య తడు కణ్కు డనువానిని బిలిపించి 
కర్తవ్య మేమని యడుగగా నాతడు వాణక్యనీతివంటి సతిని ధృత 
'రాష్ట్రాన కుపజేశించెనని మూలములో కలదు. నన్నయ ఇది మార్చి 
చేసి కణికుడు తన దుష్టనీతిని దుర్యోధనునకు చెప్పినట్టు (వాయుటచే 
చదు నరులకు ధృత రాష్ట్ర /నందు సద్యావమును, దురోధనునియందు 

అసవ్యామును క్ర ల్లుచున్న ని. 

తరువాతే తం డికవూరు లిరువురును సం పదించుకొః న మోదట 

ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల నిర్వాసితుల జేయుట కొప్పుకొని మంతుల 
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వీలివించి వారణావతమును పాండవుల యెదుట పొగడుడని బంచెను, 

నన్నయ ఈ కార్యము దుర్యోధనునిచే కేయించి థృతరాష్ట్రని నిందా 

రహితునిగ జేసెను. దుర్యోధనుం డప్పుడు 

క॥ వలనుగల మం(తివరులం 

బిలిచి పృథానందనులకుం _వియముగ మోరి 

మ్నుల వారణావతంబును 

-వలయంగ బొగడుండు వారు విని తగుల నెడన్,” 

అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల నావించి వారణావతంబునకు 

బోయి కొన్ని దివనంబులుండి రండని బుజువుగ శాసించి నట్టు నన్నయ 

(వాసినాడు. కాని మూలములో నట్టులేదు. ధృతే రాష్ట్రుడుకూడ వృద్ధ 

జంబుకమువంటి మూయగలవాడుగా గన్పట్టును. ధృతరాష్ట్ర) డిట్లు 

చప్పును* 

“వాతావరణము చాల సుందరవుని (పజెలు పొగడుచున్నారు. 

మీరును దానినిజాడ కుతూహల పడుచున్నా రని విందును. కాని మోకు 

నిష్టమైనచో కొన్ని దినంబు లందుండి రావచ్చును 

అని వారి కోరికలను ఎదు కేగి పూర్తి చేయునట్లు నటింఛినాడు, 

కావుననే మూలములో ఈ క్లోక మున్నది. 

“ధృత రాష్రన్య తం కామ మనుబుద్ధ్వా యుధిస్టిర8 

అత్మన శ్వానహాయతా(ల్ తతి (పత్యువాచతమ్” 

వారణావతమందు పాండవులు లక్క_యింట దహింపబడినవారని 

విని ధ తే రాష్ట్ర) డు 

“వినాశం పాండుపు(కాణాం విలలాప సుదుఃఖతః” 

మిక్కిలి విచారించెను, నన్నయ అంతేటితో తృ ప్మినొందక 

క .దుఃఖకాత్ను(డై యాధృతరాష్ట్ర్రుండా వజచినల్టజచెన్ 

వివిధ (పలావుంైైో 



284 . నన్నయ భారతి 

అని (వాసెను, దుర్యోధనుని చిత్తవృ త్తిని గూర్చి మూల 

ములో ఏమియు చెప్పబడకున్నను నన్నయ ఇట్లు _నాసినాడు, 

“క॥ మతిం బాండుకుమూరుల పం 

చత విని దుర్యోధనుండు సంతసపడి యెన్ : 

హీతు(డై న వురోచనుపం 

చత కంతయు జాతవుఃఖచంచలుం డయ్యెన్.” 

ద్యూతఘుట్టమునందు ధృతరాష్ట్రు/ని మాయాశలత్వ మింకను 

కనబడును. ద్య్యూతేమువలస మహోనప్ప్రము గల్లునని యెరిగియు ఏదురూ 

నితో నిట్లనుచుస్నాడు. 

డా చైవమేవం పరం మన్యే య్ నై తదుపపద్య తే.” ల 

ఏడి రాగలదో అది రాకమానదు. ఎందుచేతనంకు దైవమే 

బలవ_త్లేరము. కాన నాయాజ్ఞ్మ కొనసాగించి ధర్మజుని జూదమునై. 

తీసి ఆన నిరమ్ము. 

నన్నయ తన భారతములో ధృతరాషు)డు రానున్న ముప్యనుః 

పూర్తిగా నెజుగనట్లు వర్ణించెను, 

“4 ప్రతుల కేల భేదమగు భూనుత యేనును సీన్ర్ర జాహ్నవి 

ఫు(తుండం నుండగా నహితేమున్ భయమున్ దొరక్రాన్న?. 

జూదము జరుగుచుండగా విదురుడు ధృతరా స్రనితో నిట్లను 
చున్నాడు, 

“దుర్యోఢనో గృవాతే పాండవేన 
పీయాయ సే త్వం జయతీతి తం చి 

జూదమున దుర్యోధనుడు పాండవుల ధన నుపహారింపగోరు 

చున్నాడు. సీవ్రను దానికి సంతసించుచున్నా వు. 

నన్నయ ధృత రాష్ట్ర/నికి విరుద్ధమై నట్ట ఇట్టి శ్లోకముల విడిది 

సకును. మరియు మూలములో 
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“ధృతరాష్ట్రుస్తు సంహృష్టః పర్యపృచ్చ త్పునివునఃి 

కిం జితం కిం జితమితి ?” 

'ధృత రాష్ట్రడు సంతసించి ఇంకేమి జయించినార్కు. ఇంశేమి 

జయించినారని అడుగు చున్నాడు.” 

నన్నయ ధృతరాష్ట్ర డేమియు నెరుగనట్లు వర్ణించెను: ధృత 

'రాష్ట్రియ “నిదొయేమి నభామోభం బెవ్వ రెవ్వ నేవ స్తువు లొడ్డి రని 

విదురు నడుగుచుండెం 

మూలములో దుర్యోధనుడు నన్న యభారతేములో గనబడు 

నంత దురా గర్లుడుగా లేడు. అతడు మతే ఎరాన్వితు డనుట నిశ్చయము, 

అయినను తు. లియులు పర సంపద సహింపజాలరను నా'కాలపుధర్మముల 

కనుగుణముగ నడుచుకొొన్నట్టు మూలములో చెప్పబడినది, 

“క్షత్రియస్య మహారాజ జయీ వృత్తి స్సమాహితా 

పూ రాషవా_ప్తం హరంత్యన్యే రాజధర్మం పాతం విదుః. 

మా (తముచేనేమి తదితరోపాయముచేతనేమి యాతడు పర 

సంపద పహారించదలచినాడు 

“నా ప్రాప్య పాండవై శ్వర్యం సంశయో మే భవిష్యతి 

అవా వ్వ్యే వా(శీయం "తాం హా న్యే GN నిహతో యుధి 

పాండవుల సంపద కేకొనవలె లేదా 'యుద్గమందు బాొవవ లె 

నన్నాడు. 

నన్నయ దుర్యోధనుడు పిరికిపందమైనట్లును; అలేనికి హీనపద్ధ 

తులు తప్ప గొప్ప తేలంపులు 'లేనట్టును చి(తించినాడుం 

“క్ర! పఠమసుఖోపాయంబున 

పరనంపద సేకొనంగం బడెనేని నే 
శ్వర యంతకంకె మిక్కిలి 

పురుషార్థం బెద్దియొం౦డు భూనాథులకున్.' 
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ఇందులో మో _తభావములు లేవు, 

దుర్యోధనుడు కూడ యుధిస్టిరునివ లె వేదశాన్ర్రవిహిత | శము 

జై నను నన్నయ పాండవుల యుపనయనాదుల గురించియు వేదా 

భ్యాసముం గూర్చియు పలుమారు వెఫ్పియు దురోధనుని గూర్చి 

చెప్పుడు. 

ధృతరాష్టు) డిట్టనుచున్నాడు. 

“అధీతవాన్ కృతి శా స్టే 

నన్నయ పాండవపతుపాతి యగుటచే కౌరవుల దోషమును 

తగించు ఘట్రముల వర్తించడు. విక గుడు ధా_ర్హరా సే) యుడట, అకు 

సోమదత్తే బాహ్లిక వికర్ణులు పునర్యూతెము వలదని వారించిరటః 

గాంధారి దుష్టుడెన దుర్యోధనుని త్యజింపుమని చెప్పినదట, 

శకునిపా త 

సంస్కృత భారతములో శకునికూడ దుర్యోధనుని కపటద్య్యూత 

ఏముఖుని గాపింప (పయత్నించునట్లు గలదు, కాని నన్నయ దానిని 

మార్చివే సెను, శళునియ్ దుర్యోధనుని ద్య్యూతేముద్యా రా ధర్మరాజు 

సంపత్తిని కొల్ల గొన (_పేరేపించునట్లు (వాసి శకునిని సకల దుర్గుణము 

లకు గనిగా చి(త్రించెను. ఎట్టి దుర్మాష్టలలోకూడ. కొన్ని నద్దుణము 

లుండవచ్చునని చెప్పిన సంస్కృత భారత కృతికర్త పద్ధతికి నన్నయ 

మెరుగు పెమైనో లెదో సహృదయులు నిర్ణ యింతురుగాక | 

—( శ )— 
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రాజరాజు ఆనతికి నన్నయ రంగమును సిద్ధము చేసిన వై నము 

ఫ్ర "కే. యన్. కోదండరామయ్య 

తొమ్మిది శ తాభ్రాలకు బూర్యము అనగా ఆ యారంఛభఛ దినము 

లలో నన్నయ ఆంధభాపు కొనరించిన సీవ యింతింత యనరానిదని, 

ఆచార థి (శ్రీ దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు చప్పియుండునది అతురశః 

సత్యము. 

నన్నయసారమతి, విపుల కేబ్దశాసనుడు, సంహి తా భ్యాసుడు. 

(బహ్మాండాది నానాపురాణ విజ్ఞాననిరతుడు. ఉభయభాహా కావ్య 

ర చనాభికోభితుడు. లోకజ్ఞడు. ఇట్టి సర్వత ముఖమైన పాండిత్య 

-ముండినవాడై నందుననే రాజరాజు తెనుగులో భారత రచనా కార్యము 

నలనికే _ యొప్పగించెను ఆ మహాకార్యమున  కతేడన్ని విధముల 

సమర్థుడు. . 

ఆ కాలమున తెలుగు ఛాెహలో నెవ్యరును మహాోభారతమును 

_(వాసియుండ లేదు. అందువలన నంస్కృ్బృత భాష తెలియని తెనుగు 

వారికి భారతకథ సమగిముగా బెలిసియుండ లేదు. అంతా గానట 

వీసట చదువులే. ఆ (గంథము. తెలుగులో కావలయునను ఆశ 
సర్వతా) ప్రజలలో గాఢముగా నుండెను, ఈ విషయము నన్న యకు 

బాగుగా చెలియును. రాజరాజునరీ విషయము "డెలియు నట్లాతేడు 

జేసెను. ఈ యిరువురి అభిపాోయ్యముయొక్క_ ఫలితమే 'తెనుగులో 

భారతము, . 

ఇంతేకాక, అప్పటికీ భారతకథ అరవములోను, కన్నడము 
లోను (వాయబడి ఆయా దేశములలో మంచి (పచారమందుండేన్లు, 

అరవభాషలో భారతమున్నదనుట నన్నయకు దెలియును, కాని ఆ 
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భాపాపరిచయ మతనికుండెనో లేదో తెలియదు. శేదనియే జెప్ప 

వచ్చును. కన్న డభాష అతనికి బాగుగా బెలియును. ఆకన్నడ 

ఛభారతమునతడు చదివియుండెను, ఆతడు మైసూరు పా0తెమున, 

'చాల్యమందు -వేదపాఠ శాలలో విద్యాభ్యాసము గావించెను. ఆ సమయ 

మున నా పాంతేమువాడే యయిన నారాయణభట్టు అనునలేడు 

నన్నయ కిష్టుడె సహాధ్యాయుడుగ నుండెను. ఆ సమయమున వారిరు 

వురు పంప మహాకవి కన్నడములో (వాసియుండిన భారతమును బదివి 

యుండివ. ఆం(ధ భావలోగూడ నట్టి (గంథముండ వలయు నను ఆలోచన 

నన్నయ శానాడే. యేర్బడెను. ఆ సంకల్ప మాతని వాదయములో 

గాఢముగా చెలకొనెను. నారాయణభట్టాతని ఆశయమును బల 

పర చను. 

పంపమహోక వి ఆం భుడు. అతని జన గఖామి "వేంగి మండలము. 

“కాని, అతడు జై నమతేము నవలందబించి యుండెను, ఆం_ధ చేశమున 

నా కాలమున చై నమతేమున కంత ప్రచారము, _పోత్సాహముండ 

లేదు. అందువల్లనే యాతేడు  చై.నుడయిన "వేములవాడ చాళుక్య 

రాజును అరిశేసరిని ఆశ్రయించి, ఆతని యాస్థానకవి యయ్యును. ఆ 

నృపాలుని కోరిక ననుసరించి కన్నడములో భారతము (_వాసెను* 

అ _గంథము కన్నడ భాపులో నున్నను, సూత్ముముగ నా (గంథమును 

పరిశీలించిన పంపకవి “తెలుగు హృదయము గోచరించును, పంపకవి 

తనకు ముందున్న కన్నడ కవులను స గైించలేదు. 

పంపడు తన పోపకుళైన అరి శేసరిని భారత మహావీరుడగు 

అర్జునునితో బోల్చి ఆతని పరాక్రమమును గొప్పగా వర్ణించి 

యున్నా౭డు. లెనుగు కవియెనను, . కారణాంతీరము వలన పంపకవి 

భారతమును కన్నడములో (వాయవలసి వచ్చెను పంప కవి తన 

భారతములో సృష్టైంచిన పా(తేములు మూలగ ంభమునకు విరుద్ధముగ 
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నున్నవి, మరియు నాతేని ఛారతములో గాఢమైన జనముద? యున్నది+ 

ఇది నన్నయకు సరిపడ లేదు. అతేడు న్యాస భారతమున కనుగుణముగ 

దెనుగున భారతమును వాీయదలచెను. ఈ విషయమును గురించి 

(శ్రీ'పుట్టప ర్హి నా రాయశాచార్యులవారిట్లు చెప్పియున్నారు. “పంపడం 

ప?చారము చేసినది జనధర్మ ౦. వ్యాసభారతముపైై పంపడం “వేసిన 

జినము[ద భట్టారకుని మనస్సునకు ళూలమై బాధించినది ==. 

(చూ. కిన్నర. 1958 పు. 895) 

w= 

సన్న యగారికి తెలుగుభాహమిోద మక్కు_వ యెక్కువ. అఆలు 

గులో భారతమును వాసి ఆ పుణ్యక థను తెనుగు (పజలకు జెలియ 

"చేయవలయునను  సంకోల్బము యాతనికి గాఢముగా నుండెను. సంక 

ల్పము మాతమే కాదు. అందుల కవసరమైన పాండిత్యము,ఆవేశము 

మరియు పట్టుదల కూడ నాతనికుండెను. కానున భారత రచనకు పంప 

మహాకవి రాజానునుతిని బొందినశ్లే "తెనుగులో (వాయుటకు "తాను 

జాడ రాజూనువుతిని బొందవలయునను కోరిక నన్నయగారి కుంజెను 

అందువల్ల నే అట్టి మంచి అవకాశమునకై. ఓపికతో వేచియుండెను. 

ఆ కాలమున గింథర చనకు రాజాశ)యము, _రాజానుమతి 

మిక్కిలి ఆవశ్యక ముగ నుండెను, రాజానుమతి "లేక (నాయబడిన 

గ౦౦ంథములకంత గుర్తింపు, (పాశ_స్త్వ్యృము మరియు ప్రచారము గలుగ 

కుండెను. రాజపోపణమే కదా అనాడు సకల క ఖాభివ్యద్ధికి మూల 

కారణముగ నుండేను. అందువల్ల చే ఆనాటి కవులు 'రాజా(శయమును 

చేరుచుండిరి. అద్భష్టవశమున నన్నయ దేంగి చాళుక్య రాజులకు 

కులబాహ డు కాగల'మంచి అవకాశము లఖించెను, అ కాలమున 

కర్ణాటాం(భ చేశములవాధ్య నికట సంబంధ ముండేను, సెక్కు_ వృత్తుల 

వారు కన్రలు,, పండితులు, కళాకారులు, ఏనలు మొదలగువారు 

కర్ణాటక దేశమునుండి అంధ దేశమునకువ చు ఏచుండిరి.. ఇట్లు శ్రీరంగ 
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పట్టణ _పాౌంతమునుండి "వేంగి దేశమునకు వచ్చిన వై దిక (బాహా డు 

నన్నయభట్టు, ఇతడు రాజరాజు తం(డియైన పమలాదిత్యుని' కాల 

మందో, తేక అతని అన్నయెన శ _క్వర్న, కాలమందో ఆ రాజుల 

ఆశియమును సంపాదించి, వారికి కులబ్బోవ్యాణుడాయినని చెప్ప 

వచ్చును. ఉదావారణమునకు ఫేమనభట్టు అనునతడు నిమలాదిత్యుని 

అస్థాన కవిగ నుండెను. రణ స్తిపూడి శాసనము నతడే రచియించెను, 

అరేముగనే నన్నయభట్టు కూడ అఆ రాజునొద్ద కుల (బావ్మాణుడుగ 

నుండెను, ఈ విషయమును గురించి (శ్రీ) వేంకటావధానిగారిట్లు వాసి 

యున్నారు 66 కుల బాహ ఖో విశేషణమునుబట్టి నన్నయ రాజరాజు 

నకు బచితృవిళొామవా (కమమున వచ్చిన (బహ శుడైన మంతి 

యనియు, వేద వేదాంగవిదుడైన పి్మిపో త్తముడనియు మాత)ము 

చెప్పవచ్చును.” 

విమలాదిత్యుడు 'పెద్దకాలము రాజ్యమును పాలించలేదు. ఆ 

“కాలమున దేంగి “వేళ ముందుండిన రాజకీయ కల్లోలము కార ఇముగా 

నోతడు “పెక్కేండ్లు తంజాపురములో నుండవలసీ వచ్చెను. చోళచ(క 

వర్శియెన మొదటి రాజరాజు కుమూా_్షాయెన కుందవాంబను పెండి 

యాడవ"సి వచ్చెను. ఆ తమిళ రాజుల సహాయమున నాతడు (డీ నః 

1011వ సంవత్సరమున వేంగి దేశమునకు పాలకుడాయెను. అయినను, 

ఆతనికి చి త్తశాంతి యుండ లేదు, ఆతడంత నమర్థుడగు రాజు కూడ 

కాదు. సుమూారెడెనిమిది సంవత్సరము లెట్లో పాలిసీచి, (0 త, 1018లో 

రాజ్యమును కుమారుడే న రాజురాజునకు అప్పగించి తాను తప్పూ 

కొనెను విమలాదిత్యుడు మొదట చవుడు, కాని, కడపటి ఫంవళ్చర 

ములలో శైనదీతను బుచ్చుకొని రాజ్యమును త్యాగము " చేసే 

విమలాదిత్యుడు రాజకీయ కారణముల వలన నపుడపుడు 

చోళదీశేమున నుండవలసి వచ్చెను. పెద్దకాలము తమీళ వాతావరణ 
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మంగే యుండెను. గృహములో భార్య తమిళ స్రీ అందువలన నతడు 

తన : మాతృభాపషమిోద అంతగ ద్ద గనబర చ లేదు, నిలకడగ రాజ్య 

భారము చేయలేదు. అందువలన నన్నయ, విమలాదిత్యునకు కుల 

_బాహ్మణు డేయయ్యును, భారతమును (వాయ వలయునను లీవ?మైన 

అశాంతి. గలవారై. యుండినను పెన చప్పియుంజు అననుకూల పరివై స్థతు 

లలో తన సంకల్పమును నరచేర్సుకాన లేకపోయెను. అందును, విమ 

లాదిత్యుడు జైన మతము నవలంబించి విర. క్కడ జెనగురునుల 

_(పభావమునకు లోనై నె నందున, తేన హృదయములో భారత శచనా 

సంక్రణ్బము పరవళ్ళు (చొక్కుచుండినను. కాల మనుకూలించనందున 

తన కోరికను మనస్సులోనే యణచుకొనిి మరికొంతకాలము మిన్న 

కుండవలసి వచ్చెను. తండి రాజ్య మేలుచుండినవుడు ప పసివాడై నను 

రాజరాజు యువరాజుగ నుండెను, తంర్గడియైన విమలాదిత్యుడు వైన 

మత .మవలంపించినను తల్లి కుందవాంబ జై న మతమును చేరక. తన 

పుట్టింటివారి మతమైన స్మార్త రృ తె వమంచే యుండెను. ఇది. రాజరాజు 

"జై జై నమతము నవలంచించుటకు "అవకాశము లేక చేసెను. ఈ పరిస్థితి 

నన్నయ భట్లారకునకెంతో మేలు, చేసెను, 

లకీ శ. 1018-19వ సంవత్సరమున రాజరాజు చాళుక్య రాజ్యా 
ధికారమును 'జేపగ్షైను. మధ్య మధ ధ్య యెన్ని రాజకీయ ములగు -ఆట. క 

ములు వచ్చినను "కుదశాతడు కీ: శ. 1050వ నరివత్సేరమునుండి స్థి స్ర 

ముగా రాజ్యమును  ఫాలించసాగౌను. ఆనాటినుండి నన్నయగారి 

చిరకాల సంకల్పము కార్యగూపమునకు రాదొడను, పెక్కి_ండ్ల 

నుండి (మోాడుపడియున ష్ అతని ఆశాలత సనసిగా పెరుగజొచ సను 

అంధ్ర భారత రచనకు మంచి యవకాశము లభించెను, 

భారత రచనకు నన్నయ _ చెండు విధములగు. రంగములను సిద్ధ 

పరచుక్రొనవలనసి' వచ్చెను, 
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భారతే రచనకు రాజానుముతేము మిక్కి_లి ఆవశ్యకము. ఆ 

యనువుణి ఎక్క_డనో అంతఫురమునకాదు, ఆ రాబేం్యదుని నిండు 

కొలువున. ఆ కొలువు కూటమును నన్నయ యిట్లు వర్ణించి యున్నాడు 

అది సాదారణమైన సభ కాదు. *......అపార కబ్బతాన్ర్ర పారగు 
వైన వైయాకరణులును, భారత రామాయణాద్య నేక పురాణ |పవీణు 

న పౌరాణికులును, మృదుమధుర రసభావ భాసుర నవార్థ వచన 
ర ర పనా విళారదులై న మహాకవులును నుండివట్టి మహావిద్య త్స. ఇట్టి 

సభలో విద్వజ్ఞనుఐ నమశ్షమున్క అఆ చాళుక్యరాజు భారత (గంథ 

మును “తెనుగులో రచియింపు మధికధీయు క్షీ మెయిన్” అని తనకు 
(పత్యెకముగా నానతీయ వలయును, అట్టు కవిపండిత సభలో ఆజ్ఞ లేక 
తాను వాసుకొన్న యడల ఆ (గంథమునకు గుర్తింపు దు. 

(సాముఖ్యముండదు. (పచారమునకు రాదు, పండితులట్టి గ్రంథమును 

పురన గ్రారించరు,. మోదుమిక్కి_లి వి్రస స్క_రింతురు, బోద్దారులు మత్సర 

గంస్తులు కదా? ఆ కాలమున పండితులకు సంస్కృృతమునైై నుండిన 

గౌరవము మోజు తెనుగుమోద నుండలేదు. ఈ కారణములనుబక్రి 

శనుగులో గింథరచన జరుగ లేదు. అందును మహాభారతము వంటే 
పప్మ తము, మహోయు పంచమ వేదమని పరిగ ణెంపబడియున్న (్రంథము 

తేనుగులో ( వాసినయెడల విద్వజ్ఞనుల యావేప ణములక్కు హేళనము 

౨కు మేరయుండదు, అందువల్ల నే లోక జ్ఞుడై న నన్నయ, రాజరాజు 

నిండుకొలున్రులో పండితుల యెదుట రాజాజ్ఞ నుగ డింపవలయునని 

నిశ్చయించుకొనెను 

నన్నయ భారత రచనకు దనకుగల అర రతను, హాండిత్య మును 

గురించి చెప్పుకొనియున్నా డు. ఆతేడు తేన పాండిత్యమును 'గొప్పుగా 
'జెప్పకొనక సామాన ఖ్రముగ నే జెప్పియున్నాడు. ఈ విషయమును 
క్రీ చే, కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగా౭ట్టు చక్కగ .. జెప్పియున్నారు, 
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“జను వేను” అని ఉ_త్తమపురువగా అత్మవర్ణ నము చేసికొనక, ప్రథమ 

పురుషగా నెవ్వడో (త్రోవలో బోవువానిని గురించి చెప్పునట్లు (వాసి 
53 

యున్నాడు. . 

(మూ. పట్టాభి పేక సంచిక. పుట, 214) 

ఎంత వినయముగ, మెంత అడరువగ దన్ను గురించి జెప్పుకొసి 

యున్నాడు. 

అట్లుకాక, నన్నయ తన్నుగురించి డంబముగ  జెప్పుకొని 

యుండిన యెడల్క పండితుల కాతనియెడ అసూయ. గలిగియుండును, 

అసూయ (కోధమునకు దారితీయును. దానినుండి కష్టములు గలిగి 

యుండును. నారు కుతంత)ములు పన్ని రాజు' అనతి కాకుండంనట్లు 

గాడ చేసియుందురేమోా ? అందువలన రాజు విద్యత్సభలో కవిపండి 

తుల అనుగ9హము కూడ అవనరమైయుండెను, అందువల్ల నే మానవ 

స్వభావము నెణీగియుండిన నన్నయ భట్టారకుడు యెట్టి అననుకూల 

పరిస్థితుల శ₹డమాయక “చేనా! నీ యనుముతంబున ఏిద్వజ్ఞనుల యను 

_గహంబునం'ేసి నానేర్చు విధంబున నికాచవ్యంబు ర చియించెదొనని 

చెప్పి ఒక-వె వు రాజును మరియొకచె ఫు పండిత బృందమును ద్భషి 

పరచెను. 

తన వంకేమున (బసిద్గులె, రాముల నద్దుణ శోభితులైన పాండ 

వోత్తముల చరిత్రను, తెలుగున వినవలయునను అభీష్టము "రాజు 

రాజునకు మిక్కు-టబముగ నుండెను. తె నేకాక, తన (_పజలు 

నయితమా ఖారతక్రథను స్వయముగ జదువుకొనవలయునను ఆకాంతు. 

గూడ యాతనికుండెను. ఆెనుగులో (వాసిన తన _పజలెల్లరు సంతో 

వీంతురు. (పజల త్తి మరియు నంతోపము పాలకులకు మంచి 

వరమువంటివి. అట్టి భారతమును నుహో విద్వాంసుడు; తనయందపార 

మైన అనురక్తి గలవాడు, అభిమానము గలవాడు, మరియు దన 
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కులవాహ్నాణుడై న నన్నయ వా /సినయెడల ఆ రాజున కెంతో ఆనం 

దము. నన్నయకూడ సామాన్యుడు కాడు, చాల చతురుడు. దూర 

దృస్టి గలవాడు. రాజుకోరినట్టు “కృష్ణదె (పాయన ముని వృషభాఖి 

హిత మహా భారత భస్ధ నివాపిశార్థ మేర్పడ చెనుగుని” రచియించు 

టకు సంస్కృతమునందును , తెనుగుభాషయందును మంచి పాండిత్య 

ముండవలయును, ఆ భాషహలోనుండిన చాలదు. ఆ రాజనభ్గభో నుండిన 

దక్కిన బండితు లెన్వరికివి, యీ శెండు భాపలలో నమానమైన పాండ్ 

త్యము న్నట్లు డెలియదు. ఆ పండితుల మరియు ఆ కవుల పాండిత్య 

కవితాశ కిని మాత్రము వర్శించెనే కాని వారికి యుభయ భాపల 

యందును సమమగు పాండిత్య ముండెనని చెప్పలేదు, కాన్సి తన్ను 

గురించి చెప్పునపుడు మాతె/ము తాను “ఉభయ ఫాపా కావ్యరచనాభి 

కోభితుడొని చెప్పుకొనియున్నాడు. తమ కెవ్యరికిని లెనుగలో_వాయు 

శకి "లేనందున, ఇష్టము "లేనందున ఆ పండితులకు నన్న యపణు 

అసూయ గలుగ లేదు. ఈ కారణమునుబట్లి ఆ చాళుక్య నరపాలుడు 

భారత రచనా కార్యమునకు నన్నయగారినే నియోగించెనని చెప్ప 

వచ్చును. దీనినుండి నన్న యభట్లారకుని లోకజ్జ త, మరియు రాజు 

యుక్క. విచతుణ చక్కగా దెలియుచున్న ది. 

భారతమును డచెనుగులో వ్రాయుమని నన్నయ భట్టారపనకు 

చెప్పుటకు రాజరాజునకు గల్లిన సంకల్పము ఆనాటి నిండుసభలో హాఠా 

త్తుగ గల్లినదని చెప్పుటకు వీలుగాదు. ఆ కొలువుకూటమునాటికా 
సంకల్పము ఆతని మనస్సులో బరిపక్యదశే నందుకొని యుంజెనని జెప్ప 

వచ్చును. ఆ సంకల్పము, ఆ యానక్షి గలుగుటకు వెనుక నెంతో 

(బయత్నేము, \సోత్పావాము, క్ర అప్ జరిగియుండెననుట నిజము. 

తండ్నియెన విమలాగిత్యుడు జై నమతము నవలంబంచినను 

రాజురాజా మతముజోలికి పోక శ్రైవమతము నవలంబించెను, ఇందులకు 
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ప్రబలమైన కారణము శేకఠ్రపోలేదు. ఆతని మాతామహుడు, మేన 

మాను మరియు తక్కిన తల్లివైపు బంధువు లందరూ శె వులు. తాత 

మొన మొదటి రాజరాజు పరమశివ భక్కుడేశాక తన రాజధాని నగర 

ముగు తంజాపురములో బ్రహ్మాండమైన శివాలయ మును గట్టించెను. 

ఆ చేవాలయమా రాజ్యములో ముఖ్యమగు శివభ కిని పృజలలో 

చేక_క్తించెను. . 

“రాజరాజా హోడ్ సిన్సియర్ అండ్ డీప్ రూుడ్ డీపియషన్ 

ఇన్ శేవా ఫెత్. ది (ేకెన్ట్ మూవ్ మెంట్ ఆఫ్ హీజ్ రీన్ వాజ్ 

ది బ్యూటిఫుల్ శుంప్రుల్ ఆఫ్ రాజ రా 'చేశ్వర; హీ కాన్స్ టు బ్యుల్డ 

అట్ టాంజూర్ *, దిన్ (గ్రాండ్ అండర్ కింగ్ మస్ సోన్ (క్రియ 

శుడ్ యాన్ అడి రేషన్ ఫార్ హీమ్ ఇన్ ది మైండ్ అఫ్ హజ్ 

సబ్జెక్ట్స్. 

(వైడ్ మైసూర్ గెజటియర్ , వాల్యూం ౨. విని. 19౧) 

చోళ చకవర్శుల ప్రభావ మెక్కు_వగ నుండినందుననే; రాజ 

రాజునకు 'చాల్యమునుండియే శివభక్తి యలవడినదని చెప్పవచ్చును. 

దినిని తల్లి శ్రేవమతాభిమానము ధృవపర చినది. రాజురాజు యా 

కె వమకాభిమానమునే నన్నయ “జగత్సరి పూజ్యమ్ములెన ఈశ్వరా 

గమములయందు నిల్సితి (బకాశముగా హృదయంబు భక్షితోన్” 

అని చెప్పెను. ఈ శ్రైవము  వీర్శశై వము కాదు. "నె దికళి వము, 

రాజనశేందు)ని యీ వైదిక శైవ మన_స్తత్వము నన్నయగారి కంతో 

తోడ్చడెను, 

రాజరాజ నేం[దునకు భారత శవణాస క్తి భారతమును 

"తెనుగులో వాఆయించవలయునను గాఢమైన యఖిలాషు మనుమౌార్ల 

పివ_ర్తనము మొదలగు గుణము లెట్లు గలిగనోో యెవరాతని హృద 

యమున సీ బీజములువై చి, పెంచి, పరిపక్వ దశకు డెచ్చిరో తెలిసి 
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కొనవలసియున్న ది. దీనికి రాజరాజు జీవిత చరిత్రమును సంగంహా 

ముగా నైనను దెలిసికొనవలయును, 

“రాజరాజు జన్న కాలము : 

రాజరాజు | క్రీశ. 1006వ సంవత్స" మున జని ౧ చియుండెననియు, 
నిటు చెప్పుటకు కారణములు పెక్కు_గలవనియు కీ, శే, (శ్రి) భావరాజు 

“వేంకట కృ స్టా రావుగారు _నాసియున్నారు, 

(చూ, రాజరాజ నశేం\దుడు. పుట. 94 

కాన్సి (శ్రీ) నేలటూరి వేంకటరమణయ్యగారు, ఆతడు (క్రీశ, 
995వ సంవత్సరమున బుట్టియుండవలయుననియు, విములాదిత్యుని పట్టాభి 

పేకము. (కశ. 1011లో జరిగెననియ్స్కు రాజరాజ యువరాజ్యాభి 
చేకము, అతని తండి పట్టాభిపేకముతోచాటు (క్రీశ. 1011లో నడిచె 
ననియు నప్పటికి రాజన రేం దుడు పదునా శేండ్ల పాయము గలవాడై. 
యుండెననియు (వాసియున్నారు “చా. చాళుక్యులు- చోళులు 
పు. 861 

ఇకై యిరువురు సుప్రసిద్ధ చరి[తకారుల అభి[వాయములు 

భిన్నముగ నున్నవి. కావున, వీనిలో ేనిని నమంజస మనవచు నో, 
మకియు నమ్మువచ్చునో కనుగొనవలయును. మొదట (క్రీ) రమణయ్య 
గారె అభి (పాయమును గురించి ఆలోచింతము, వీరి (వాత ప కారము 

రాజరాజు తంజాపురమునుఏడి తల్లితో 'రాజమ హేం[దవరము వచ్చు 

నప్పటికి నతడు నవయౌావనమున  నడుగిడియుండెను. దీనికితోడుగ 
నతడు యువరాజుగ చేయబడెను, ఇం కేకాక ఆతని తం|డియన విమె 

లాదిత్యుడం 'రాజ్యపాలనా కార్యములందంత (శద్ధ గలిగియుండ లేదని 

తెలియుచున్నది. ఆతని యీ గుణమును గరించి (శ్రీ) చేంక్రటరమ 
ణయ్యగారిట్లు టాసియున్నారు, “విమలాదిత్య అప్పియర్ టు హోవ్ 

బీన్ ఎ కలర్ లన్ (వీన్స్, దట్ సాటిన్ వైడ్ విత్ ది కండిపన్స్ 
ఆఫ్ లైఫ్ హీ ఫొౌండ్ దెమ్,,.ో 
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వైడ్ ది ఈస్టర్న్ చాళుక్యాన్ అఫ్ వేంగింపు, 216: 

ఒకవైపు తెం(డి యీ అనాస క్షి స్వభొవ మిట్లుండ మరియొక 

వెపు దామాదులు రాజ్య దావాముతో అలజడులు గలిగించుచుండిరి. 

కావున యువకుడై న రాజరాజు, రాజకీయ వ్యవహారములలో గూడ 

దగినంత జోక నము కలిగించుకొనుచుండెనని తెలియుచున్నది. ఆ పిదప 

కొన్ని సంవత్సరములలో నే మేనమామ కుమార్తెతో వివాహ 
మాయెను. తల్లి తమిళాంగన, భార్య అంతకంకు తమిళౌంగన. అమె 

వెంట వచ్చియుడిన పరివారమంతా తమిళులే, రాణివాసమున చోళ 

"రాజ్య కన్యక లచే _వాముఖ్యము. మరియు _పాబల్యము. వమలాదిత్యుని 

కాలమునుండి, రాజూంతపురమంతా తమిళమయ మగుచున్న ది. 

ఇట్టి పరిస్థితిలో యావనమందు విషయాన కృుడుగ, రాజ-కార్య 

మగ్నుడుగనుండిన రాజరా జెప్పుడు "తెలుగును అభ్యసించుట, సంస్క 

తమును నేర్చుకొనుట, సంస్కృతములో నుండిన పురాణములను; 

ఆగమామలను జదువ్రుట. ఆ కాలములో తెలుగులో భారతము లేనం 

దున, సంస్కృతములో రచించిన భారతమునే చదువవలసియుండెను, 

'బాల్యమంతేయు తమిళ దేశమండే గడచిపోయెను తేమిళమునే నేర్చెసు, 

ఆ భాపా గంథములనే చదివెను. దానికి తోడుగ ఆ తమిళ చక్ర 

వ ర్తుల అంతఃవురము లో సుఖభోగాలమధ్య అల్లారుముద్దుగ జెరిగి 

పెద్దవాడాయెను. కావున, రాజరాజుకు మాతృ భాపమిోద అంతగా 

అభిమాన మేర్పడియుండదు. భారతమును తెనుగులో 'వాయించ 

వలయునను అభిలాష ఆతనికి గలిగియుండదు ఉచాహరణమునకు 

"రాజరాజు కుమారుడై న మొదటి కులోత్తుంగుని విషయమును చెప్ప 

వచ్చును 

కులోత్సంగుడు మాతానుహుని యింట (తంజూపురములో) 

బుప్టెను. అచ్చటనే బెరి”ెను, పెద్దవాడాయెను, తమిళభాపునే. యభ్య 
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సించెను, పెద్దవాడైన వీదపగూడ అతనికి తేలుగుభావమోద, తెలుగు 

దేశముమోద, తెలుగు (పజలమిోద అభిమానము గలుగ లేదు, తుద 

కతడు తన స్వంతేరాజ్యు మును పడి అఅత్య పరచి, చోళరాజ్య నున *ే 

వాలకుడై తంజావూరియండే యుండెను, తుదకు వేంగిరాజ్యము నించి 

పోవుటకు గారణభాతుడాయిను. ఈ చాళుక్య చోళన మ్మేళనమును 

గురించి (స్రీ) భావరాజుగారిట్లు విశదపరచియున్నారు. *...రాజేంద 

వోడుడు చోళలాంఛనములతో సింహాసనము నధిష్టించి. కులోత్తుంగ 
వోళ-దెవుడను నూతిన నామమును 7 కొనెను. తాను చాళుక్యంవంశ 

సంజాతుడని, నత్యా(శయ కుబజుశని మణిచెను. తాను వోళుడ నయితి 

నని గర్వించెను. .. అం[ధదేశ చరి(తయందు కుబ్జ విష్ణువర్ధనునితో 
(వారంభమైన వేంగి చాళుక్యయుగము రాజరాజుత్రో పరిసమా షి 

నొందెను. చాళ్లుక నవయుగ మంతరించెను,” 

_చూం రాజరాజనరేం[దుడు. వుట. 1842 

(థ్రీ భావరాజుగా చే మరియొకచోట నీ విషయమును గురించి 
యిట్లు ((వాసియున్నా రు. “రాజరాజు కుమారుదు రాజేం[ద: దోళుడు 

అం(ధుడేయయినను మాతృభావను, మాతృభూమిని విడనాడి ఆం[ధ 

"దేశముపై అభిమూనములేక తమిళబేశమునకు రాజ్య కాంత చే వలన 

పోయినాడు... ఈ చాళుక్య వోళన సమ్మేళనము చోళుల కత్యంతోప 

కెరియు, చేంగీశులు అనపికొలమున శీణించుటకు కారణమున. పరిణ 

మించెను. రాజరాజు మరణానంతరము (కవముగా వేంగిచేశమున 
చాళుక్యుల (పాభవము సన్న గిలివోయిను. 

మా, భారతి 1981 నం 8 ప్ర, 464-465 

ఈ కులోత్తుంగచోళుని గురించి, కీ.ే. మల్ల ంపల్లి సోమశేఖర 
నర గారు ఇలా చెప్పియున్నారు. “. ..చాళ్ళుక్యరాజరాజు కుమారుడగు 
రా'కేం| దచోళుడు మాతము తమిళమునకు బూ ర్హిగ లొంగిపోయెను, 
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మేనమామల పలుకుబడి యాతని సె చాలాయించేను. అతడు తెలుగు 

బారినుండి "వేజుయి తెమిళుజయ్యిను. చోళవంశము నుద్దరించువాడని 

చేరు వచ్చు కులోత్తుంగ చోళ బికుదమును వహించెను... ..-. కుతో 

తుంగచోళుడు తమిళభాష నాదరించి, తమిళ కవులను పోషించి 

యుండెను... మూ, రాజరాజన రేం|ద పట్టాభి పెక సంచిక వుట.20 

(శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనా గాయ ణగారిట్లు చెప్పియున్నారు. “రాజరాజ 

నశేం|దుడు చోళుల యల్లుడు. అతని య"తఃపురము అరవ సర్మీప 

చాయము, .. భారతి 1949 నవంబరు. ! 

ఈ విషమును గురించి కీ.శే. (శ్రీ) నేలటూరు వేంకటరమణయ్య 

గారిట్లు (నాసియున్నారు. 6. .రాజరాజన రేం దుని నిర్యాణాంతర 

"వేంగిరాజ్యము వోళరాజ్యమున లయమై (పత్వేకతను గోత్యోయినది, 

రాజరాజనరేందుని పు(తుడైన కుభోత్తుంగ చోళ చేనుడు ఉథయ 

రాజకిముబ క ధిపతిహయైనను నతడరవలలో గలసిపోయెను.ఆతని అన్యయ్యృు, 

డిల్లి యుం జోళుల యింటి యాడబడు-దులు; చాళ్తుక్యర _కృముకం కొ 

చోళర కృమే యాతని చేహమున నెక్కువగ (బవహించుచు డినది. 

అతడు “పెరిగి పెద్దవాడై విద్యాబుద్ధులు గణజిా-చినది చోళచకవర్తి 

యాస్థానమున నే పెండ్లాడినది మేనమామయగు చోళచకవ ర్హి ఇమ్మడి 

గాశేందచేవుని వుతకయగు మధురాంతక చేవినే. కావున నతడు 

చాళుక్యవంశమునకును, రాజేం్యద కేవుడను జన శ్రనామమునకును న్వ చస్తే 

చెప్పి యరవల గలిసి కులోత్తుంగు డను నామమును ధరించుట సహా 

జమే, ఇతని వంకీయులు నంపూర్ష్మ |చావిడులగుటలో వింత లేదు. ..*ి 

చా. సల్ల వులు, చాళుక్యులు, పుట 80" 

ఈ విషయమునే కీ.శే. (శ్రీ) క. నీలకంకశాత్రిగారిట్లు చెప్పి 

యున్నారు. “యాజ్ ఎ రిజల్లాఫ్ సెవరల్ ఇంటర్ మేశేజస్, ఫర్ 

సమ్మైమ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఈస్టంన్ చాళుక్యా కైనా పాజ్ 
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విక్రమ్ చోళాన్ యట్ హార్ట్ ఫార్ మోర్ చాన్ చాళుక్యాస్ =” 

వైడ్ ది చోళాన్. పు. 285 

అద్భష్టవశమున రాజరాజున కిట్టి దుర్గతి * టలేదు, తెల్పి వంక 
వారి తమిళభావ రాజరాజు చి తమును గ రగింపదయ్యె, (మల్ల ంపల్లి 
సోమ శేఖరశర గాను. ఇశ్లై విషయములనుబట్టి యాలోచిం చినయిడల 
యువరాజు పట్టాభి సేకమునాటికి అతడు యావనదశేయందుండ లేదని 
చెప్పవలసియున్న ది. అందువలన (శ్రీ) వేంకట రమణయ్యగారి అభి 
(సాయము సరిగాదని చెప్పవలసియున్నది. (థ్రీ) భావరాజువారే యీ 
విషయమును చర్చించి యువరాజుగా పట్టాభిపి_కృడగునాటికి రాజ 
రాజునకు సుమారు -ఆరు సంవత్సరముని ేలి యున్నారు. అతడు 
శక 928 కి సరియైన ((కీ.శ, 1006వ సంవత్సరమున జన్నించియుండం 
నని చెప్పియున్నారు. చూ, రాజరాజన రేం్యదుడు. పుట 94] క్రీ.శ. 
1011వ సంవత్సరమున నతడు బాలుడుగ నుండెను. భావరాజుగారి 
అభి సాయము సమంజనముగన్కు నమ్మాదగినదిగను నున్నదని ఇప్ప 
వచ్చును. 

చాల్యమందే రాజరాజు తన నిజరాజ్యమునకు వచ్చి, రాజ 
మ హెందవరములో నివసించసాగెను. అందువలన తమిళ వాతావరణ 
మదృశ్యమాయెను. తెలుగు దేశములో, "తెలుగురాజధానిలో తెలుగు 
పృజలమధ్య పెరిగి పెద్దవాడగుటకు మంచి యవశకాశ మేర్చ డెను, పసి 
'తనమున నాతడు తెలుగువిల్ల లతో ఆటలాడుకొనగలిాను. నోశరా 
తెలుగును మాట్లాడగలి గను, 

కశ, 1011 నుండి 1019 వరకు ఆతడు రాజమహేం (దవ 
ములో నుండియే విద్యాభ్యాసము గావించెనని చెప్పవచ్చును. ఆతని 
విద్యాగురు వెవ్వరో మనకు దెలియదు. నన్నయగారు చెప్పలేదు, 
కాని ఆ విహయమును గురించి ఊహీంచుటక్రు అవకాశమున్న దని 
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నానమ్మక ము. ఈ విషయమును ఊహించుటకు నన్నయభారతమున 

చెప్పియుండు అవతారిక, అఆశ్వాసాది; ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములను 

పరిశీలించవలసియున్నది. రాజరాజు విద్యావిషయమును గురించి 

నన్నయ, ఆతడు కుమారవిద్యాధరుడనియు, వివిధాగమ విహితే కర్చు 

డనియు, విద్యాశ)మత త్త (నిదుడనియు, కావ్యగీతపియుడనియు, 

విద్యావిలాన _ పార్థివుడనియు నరస్వతీ విలసన్నుఖాంభ్ జుడనియు 

వర్తించియున్నాడు. ఇక యతని -వె దకమతాసనక్రిని గురించి, యతేడు 

చేవాశీ పరంపరావర్థితుడనియు,  మనుమార్ల(పవ _ర్తకుడనియు, వర్షా 

శమధర్శ రతుకుడనియు వర్శించియున్నాడు. -రాజరాజకు 'భోరతేము 

పట్ల నుండిన శ్రద్దను, గౌరవమును, శంపణాన కిని పలుమార్లు వర్జించి 

యున్నాడు. రాజరాజు నద్దుణ గణముల నెన్నిసార్లు వర్ణి ంచినను 

నన్నయకు దృ_్మియుండదు. 

రాజరాజు తన విద్యావిషయమును గురించి యిట్లు చెప్పుకొెని 

యున్నాడు, 

చం॥ విమల మతింబురాణముల- వింటి ననేకము లర్ధ ధర్భ ఛా 

న్ర్రముల "తెజంగజీంగితి ను-దా త్తే రసాన్విత కావ్య నాటక 

న 

యీాక (రా 

గవుములయ:దు నిల్సితి బ్ర-కాశముగా హృదయంబు 

భక్కితోన్ 

చూ, ఆంధ్ర మహాభారతము. ఆ.1. ప, 10 

రాజరాజు పురాణములు వినెను. అర్థ ధర్శళాస్రుముల తెజూం 

"గతిం గను, ఉదాత్త రసాన్విత 'కావ్యనాటక ములు పెక్కు. చదివెనుం 

ఈశ్యరాగమములయ౦దు భ క్రి గలిగియుండేను. 

ఈ ప్రసిద్ధ విద్యావిధానము, గుణములు, ఆదర్శ'సాలకుడు, 
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పజాహితచింకకుడు, విద్యాపోహపకుడు, భఛగవద్భ క్రడగు రాజరాజునకు 

యవస: మై యుండెను, 

సమలాదిత్యుడు తన కుమారుని విద్యాభ్యాస విషయమును 

తన కుల _బాహ్న్మణుడై న నన్న యగారికి అప్పగించియుండెను. అతడు 

మరణించిన వీదప, తల్లి కుందవాంబ వైదిక శె వమకావలంది కావున 

ఆ యేశర్చాటు నై కొననాగించెనని దృఢముగ చెప్పవచ్చును. కుల 

చ్యావ్నాణుడు రాచనగరితో మతే కార్యములనే కాక, "రాచకుమూరుల 

విద్యాభ్యాసము మొదలగు కార్యములఐనుగూడ _ జేయించవలసి 

యుండెను. రాజరాజు సవాజముగ మంచి నంస్కారము, నూతు శ్రబుధి 

సౌజన్యము గలవాడు, అందువలన నన్నయగారా బాలుని తన పర్య 

వేవ్ణకి)ంద నుంచుకొని, ఆతని విద్యాభ్యాసమునకు దగిన యేర్బా 
ప్లను గావించియుండేను. సూత్త్ముముగా బరిశీలించిన పక్షమున రాజ 
“రాజు విద్యాభ్యాసము; నన్నవార్యుని పర్య వెత్సణకిశంద నే జరిగినదని 

థై_ర్భముగా జెప్పవచ్చును. ఆ బాలునకు దగిన విద్యా భ్యాసమును 
జేయించుటయే కాక, ఆతడు తన తండి మార్గము ననుసరించి వైన 
మతకావుంటికాక , వె దికమతాభిమూనిగ జేసెను, ఇంతేకాక, నన్నయ 

రాజరాజును తన ఆశయమునకు ఆలోచనకు అనుగుణముగా నుండు 

నట్లు తీర్చిదిద్ది సిద్దపవచుకొనియుండెనని చెప్పవచ్చును. 
నన్నయభట్టారకుడు రాజరాజును సంన్కృ తాం ధములందు 

బండితు నిగా చేసెను. ఆతనిని “సరన్వలీ విలనన్నుఖాంభోజుడు గా 

రాజరాజు విద్యాభ్యానము రాజమ హేందివరమునం బే జరిగి నదనుటకు 
మరియొక నిదర్శనము : 

'రాజరాజనేం( దుడు బాొల్యమునుండ్ యు తన రాజధానీనగర 

మందే యుండి, నన్నయగారి పర్య వేత్స్నణకి?ంద నే ఏ ద్యాభ్యానము 
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గావించెనని వెనుకటి పుటలలో జెప్పియున్నాను. ఇది య దార్భమనుటక 

కంది శాసనస్థ విషయము తోడ్చడుచున్నది. ఇది రాజరాజు చేయిం 

చిన కలిదిండి "తామ శాసనము. ఈ శాననము క్రీ.శ. 1045వ సంవత్స 

రమున వేయబడినదని చరిత్ర పరిశొధ కులు నిశ్చయించియున్నారు.
 

తండిమైన విమలాదిత్యుడు క్ర శ. 1011వ సంవత్సరమున వేంగి 

మెందటశిననము నధిస్ట్రం చెను, "బాలుడుగ నుండిన రాజరాజు వెనునంటనే 

తల్లి తో రాజమహేంద)వరమునకు వచ్చెను. ఆనాటినుండి క్రీ) శ, 1018వ 

సంవత్సరమున దండి మరణించువరకు యువరాజుగ గూడ నుంజెను, 

తండి మరణానంతరము క్ర్ర.శం 1018-19లో నాతడు రాజ్యపాలన 

మును జెప్టైను. కాసి పట్టాభి సేకము చేసికొనశేకపోయెను. కొంత 

-కాఎము మాతే) మే పాలించెను. కాని, బలవంతుడై న ఆతని పినతండి” 

విజయాదిత్యుడు ఆతనిని వెడలగొట్టి రాజ్యము నాకమిం చెను. పశ్చిమ 

చాళుక్య చక్రవర్తి విజయాదిత్యునకు దోడాటుగా నుండేనని చెలియు 

చున్నది. ఏరు వోళుుకు పరమ శ తువులు, నిజరాజ్యము చేజారి 

పోయినందున మాగ్షాంతరము₹ేక రాజరాజు తనకు సహాయము చేయు 

మని తన మేనమామయెన 'రాజేంద)చోళునకు వ రమానమంపెను, 

ఆతదును వెంటనే తన సేనాధిపతులై న చోజియవరసు “మొదలగువారిని 

మై న్యయుకృముగా ఆంధ)దేశమున కంపినట్టు శాసన పశోధకులు 

నిర యించినారు, చోళ న్యముల నజోయముతో, రాజరాజు విజయా 

దిత్యుని, మరియు నతనికి నహాయము శోయటో యె తెంచియుండిన 

కతురాజులను నిర్భించి జయము గాంచెననియు తెలియుచున్నది. 

విజయాదిత్యుడు (పాణభయముతో రణరంగమునుండి పౌటిపోయెనని 

కూడ తెలియుచున్నది. ఇట్టసి శాననాథధారములనుండ్ తౌోలియు 

చున్నది. “అగెదర్ అన్ డేబడ్ ఇన్ని కిప్పన్ రికార్డ్) ది ఫట్ ఆఫ్ ది 
యా 

రా 

వేంగి కింగ్, వెన్ హీ హార్డ్ ది అడ్వాన్స్ అఫ్ దిన్ జనరల్ ఆరర్హ్ 
CoCo 



లెట్. ది చోళాన్, టైం కెఎ. సీలక్షంఠశో స్త్రీ, సట. 208" 
రాజరాజు దాఠూది వర్గమును నిశ్చేషముగా జయించగ లెనని ఆతని కోరుమిల్లి భొననమునుండి తెలియుచున్నది. రాజరాజుపై 

దండెత్తి వచ్చియుండిన శతు)వులు గజై న్యముతో గూడ వచ్చియుండి రని కలిదిండి శా'ననమునుండి తెలియు చున ది. రాజరాజతో బోలిన 
ముఖ్యశ[తువ్రలలో కలింగరాజై న మధుకామార్షవు డొకడని తెలియు చున్నది. కళింగ చేశము' యీనుగులకు (సిద్ధి. కళింగరాజులయొద్ద 
గప్ప ” జై న్యముండెను, అందువల్ల నే ఎరికి గజపతులను చేరు గలిగి 
నది. రాజరాజూ గజ్యపై న్యములనుగూడ జీల్చి చెండాడెనని “తెలియు 
చున్న డి 

నన్నయ భట్టారకుడు, మై పదమునే తన భారతమున బేర్కా_ని, 
రాజరాజును హొగడియున్నా డు. 

పరగండ భైరవ వైరి వేదండ గండ వి దారి ఘోర తరానీ భాసి భుడార్లళాో "చూ ఆ, పర్వము-అశ్యాసము తప, 208, 

యుద్ధమును రాజురాజు విజయమును గడుచాతుర్యముగ ధ్వనింప జేసి యున్నాడని చెప్పవచ్చును, చోళ ద౦ండాధిపతియగు -వొటీయవరసు వెంగిరాజ్యమును మరల రాజరాజు వశమొనరౌాను. ఆవల నాతడు. విజయాదిత్యునకు సహాయము చేయుటకై వచ్చియుండిన రాజులను 
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పశ్చిమ చాళుక్యులు చోళులకు ప్రబల ల కరగ నులు. వంగు సంగ్ 

వశ యునర్పుకొనుటై_ నిరంతెరము ౩ పరియల్నిం చం ండిసి౦నంన “వాక 

"రాజు పట్టాభి పేక్షనుంకను జగుగకుండిన దుప న్కు వ. . er 
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శెలియుచున్న డి. అప్ప్బటికతేడు యు కృవయస్పుణో సర చాల అక! 
జ 
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కీర్తిని విని సంతసించి తన కుమారెఅయిసన "వ వ ళా ఫ్ క 

పెండ్లి గావించెనని తెలియుచున్నది, ఈ సిమవువంను వశే, WU 
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దండెత్తి వచ్చియుండిన శతున్రులు గజ్బసై న్య్వముతో గూఢ వచ్చి యుండి రని కలిదిండి రొననమునుండి తెలియుచున , ద, “రాజరాజతో బోలిన ముఖ్యశ తుస్చలల్రో కళింగరాశై న ముధుకామార్ల వ్ర డొకడని తెలియు చున్నది. కలింగ జేళశము ' ఇయీనునుంకు సిద్ది. కళింగరాజులయొ ద్ద గొప్ప “ జమై న్యముండెను, అందువల నే ఇకక గ జపతులను చేదు గలిగి ౧౧ నది, రాజరాజా గ జమై న్యములనుగూడ జీల్సి చెండాడెనని “తెలియు 

కీలిదిండ్ర లొ మకశాసనమును (నానిన బెతనభట్టు, "రాజూర్రాజు హైన్యమును వర్లించుచు “యన్యపరగరా ₹ 
నన్నయ భట్లారక్రుడ్తు, జ పదమునే తన భారతమున బేర్కొ_ని, రాజరాజును వొగడియున్నా డు. 

నన్నయగారి టైపద్యమును  చెప్వుటరమీ కాను, రాజరాజు విరోధుల గజ్బపే న్వమునుగూడ ధగంస మొనర్వెనని చెప్పి కలిదిండి యుద్ధమును, రాజరాజు విజయమును గడుచాతుర పముగ ధ్వనింప జేసి యున్నాడని చెప్పవచ్చును. -వోళ ద౦ండాధిపతియగ చోటియ వరను వేంగిరాజ్యమును మరల రాజరాజు వశ మొనరెోను. అవల నాతేడు 
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నికీంచుటే ఉత్సరమువైవు దండ మాత) సాగించి, గంగాతీరము 

వరకు బోయ్యి ఆ నదీజలములతో వెనుదిరిగి గోచావరిగట్టు చేరెనట, 

ఈ సమయమున శే చోళచక్రవర్తి తన రాజభానినుండి బయ లు'దేటి 

గో దావర్తీరమును జేరి. తన దండనాయాకుని గలిసికా నెను 

పశ్చిమ చాళుక్యులు చోళులకు ప్రబల శత్రువులు, చారు వేంగిని 

వశ ొనర్చుకొనుటకై. నిరంతరము పీయత్ని ంచుచుండినందున, రాజ 

"రాజు పట్ట్రాఖి కృకమింకను జచుగకుండిన దువల్ల ను, రాశేందు)చోళు 

డాలస్య మొనర్చక తన మేనల్లునకు పట్టాభి చక్ర 'మొనర్చెను.' “రాచేం్యడ 

వోళ్ళా అస్టర్. పీ షట్ హాస్ విక్టదీ న్ జెనరల్ అన్ హిస్ రం 

ఫ్రమ్ ది కా ' ఎనేబుల్హ్ హన్ ననూ రాజరాజన రేం దు ఈ 

వ వం పీస్ లాంగ్, జే మడ్ కారొనేపన్ ఆన్ సిక్ట న్స్ ఆగర 

1022 అండ్ పర్ హోవ్చ్ ఆలో 7ేన్ హిమ్ పీస్ డాటర్ పమ్ముం.. 

ఇన్ మేచేజ్ అట్ ది సేమ్శుమ్. .*” 

"ని డ్, ది చోళాన్, పుట, 810: 

“రాజరాజు పట్టాభి చకము క్ర. శ, 1029వ సంవత్సరము ఆగస్టు 

నెల 16వ కేదీ గురువారమునాడు జరిగినదని కలిదిండి నాసనమునుండి 

శెలియుచున్న డి. అప్పటికతడు 'యు క్స్ వయస్సులో నుండెను, సట్ట్వాభి 

చక్రము జరిగిన వెనుక రాజకేంద) చోళుడు రాజము హేంద)వరములో 

గొన్ని డినములుండెనట,. అపుడు తన మేనల్లుని సద్దుణ గణము ౮నుః 

క్రీ ద్ర రని విని, సంతసించి తన కుమారకర్మ్కెఅయిన అమ్మంగ విని ఊమొనంగి 

పెండ్లి గావించెనని తెలియుచున్నది. ఈ విషయమును కీ శే (నీ) శల 

టూరి చేంకటర మణయ్యగారిట్లు చెప్పియున్నారు. “రాజరాజ న లేం 

ద్రూని సుగుణనంప త్తిని విని, నంతసించి రా జేందుచోళుడు తన కుమా 

రిక నిచ్చి యాతని కుదా (హాము జెసిన'క్లే శాసనమున చెప్పబడి 

యున్న ది. [చూ. భారతి, 194కి. మే పుట. 4కి], 
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బందు ఇంకను యిట్లు చెప్పబదయున్నది. 

“బింగ్ హార్డ్ ఆఫ్ ది "గట్ నెన్ ఆఫ్ హిస్ ఫామిలి, 

క్రోధ క రస లిబరలిటే అండ్ హాన్ ఆఫ్ రాజరాజా అండ్ బీయింగ్ 

కంపీ టే సాటిన్న్ఫెడ్ దిస్ కింగ్ ఆఫ్ చోళాస్, మధురాంతక మేట్ 

విత్ అ ఫక్టృన్ రాస్ చే డాటర్ నేము అము సంగ. ది చీఫ్ కీం సన్ ఆఫ్ 

ది చాళుక్య శేవిలీ. డ్, ది ఈస్టర్న్ చాళుక్యాన్ అ వేంగి. 

పుట, కిరి, కలిదిండి శౌననమున నీవిషయ మిట్లు చెప్పబడియున్నది. 

పంక్తి, 62. “.. .నశ్ఫుజ్యా పరితువ్యవంశే వినయ,” 

6కి త్వాగాభి మానొన్న తిం (పజ్ఞా ని(క్రమ సత్యకె*చ పటుతా 

శాయన్ కమా ధీన్యసౌచా దేశ్ మధురా న. 

64 కఃన స్వతనయా నుమ్మంగనానూం సతీం చాలు క్యా భర ణన్య 

నాగ మహీ వ సే సాద యస్యాకరోల్ . ౧9 

రాజరాజు పట్టాభి “పీళ్రమును, మరియు వినాహామును గురించి 

కీ శే, (శ్రీ భావరాజుగారిట్లు చెప్పియున్నారు. “అట్టి శత్రువును 

దాయాదులను జయించిన పిమ్మటగాని రాజరాజు పట్టాభి పేకమును 

'జెసికొన లేదు. పట్టాభిసేకమునాటికి రాజరాజన ర౦0దుడం పదునా కేండ్ల 

వాడు. పట్టాభి ఊశానంతరమే రాజరాజు అమ్మంగ"చేని నుద్వాహా 

మయ్యెను. ఆమె వముధురాంతక "జేవుడని ప్ఫసిద్దనా మముగ ల రాజేంద 

-వోళ బేవుని వియతనయ. ..” చూ, రాజరాజన చెందకు. పు 108. 

బేతన భట్టు కలిదిండి శొసనములో రాజరాజు గుణములను 

వర్ణించియుండున కై నన్నయభట్టుకూడ  నతనిని “ఏరావతారా”” 

ని స్తేజిత నై_రివీరా, ఏరోగా)జి విజయ, చాళుక్య కులతిలక, విమలవొతీ, 

కృపారసబంధురి” అని యంతో చక్కగ తనివితీర రాజరాజు గుణ 

గణములను భారతమున వర్చించియున్నా డం, ఆలోచించి చూచిన 

పక్షమున నతని కట్టి గణము లుండేెననియు, అందువల్ల నే ఆక్షప్ః (దుడు 
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అంతేగా వర్ణించియున్నా డనియు, ఆ రాజన్యునకు "లేని "సణములను 

నన్నయ చెప్ప లేదనియు తేలంచవలసియున్న ది. 

ఇచ్చుట ముఖ్యముగ గ మనింపవలసినదియు, (ప స్తుత కథ నమున 

కుపకరించునదియునగు నొక విషయమున్నది. అది కలిదిండి పవౌొననము 

లోని వైన పేర్కొనబడిన “న శుతాంి” అనగా “విని అను పదము, 

అనగా రాజేందు9డు రాజరాజనశేందుిని గుణములను విని తృవ్పీ 

జెంది తన కుమార్తె నతని కొనగి బెండి గావించెనని యర్థము. 

ఇట్లాతడు విన్నది “రాజరాజుకు పట్టాభి పేకమయిన విదప అనగా కళ, 

1029 ఆగస్టు 16వ ేదీకి వీదపనే యనియు, అంతకుముందా రాజరాజు 

గుణసంప ప్రీ యతనికి చెలియ దనియు విశదమగుచున్న ది. తల్లి అక్క 

గారైన కుందవాంజబకు మగపిల్ల వాడు జన్నించినను యాతనికి జెలియును, 

ఆతేడు తంజాపురమం'ే జన్మించెను. ఆ బాలుడు సుమానెదా చేంశ్లు 

వయస్సుగబవాడుగ నుండినపుజే చోళ కేశమును వదలి రాజము హేం ద 

వరము జేరెను. అవు నాతని నిషయవాాను గురించి రాజేం (దచోళునకు 

చెలియలేదు. అందువల్ల నే పట్టాభి పేక మును గరించి 'రాజమహేంది 

వరములో గొన్ని దినములుండునపుడా చోళరాజా రాకువమూరుని సుగుణ 

సంప త్తిని వినెను. చేతనభట్టు నన్నయభట్టు మొదలగువారు యువకుని 

గురించి చెప్పియుంటారు. ఇంతేకాక కుందవాంబ పాత చుట్టరిక మును 

వదలవద్దని వెప్పీయుంటుంది. 'రాజరాజును గురించి యితరులనుండి 

వినుటయే కాక, రాకేందు)డు నయముగ  నవయౌావన విలసితుడు, 

సుగుణాభిరాముడు నగు తన మేనల్లుని కనులార గాంచెను. కాన్రన, 

తన కుమా శె నొసంగి వివాహ మొనర్చెను.. రాజేందు/డీ వివావా 

మును నిశ్సయించుటకు మరి యొక్ర ప/బలమైన కారణముగూడ గలదు. 

ఈ విషయమును క్ట, (శ్రీ నేలటూరి. వేంకట రమణయ్య గారిట్టు 

విశదపరచియున్నారు. అన్నిటికంకెను ముఖ్యమైన కారణము రాజేంద 
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చోళుని సామాాజ్య కాంక్ష. పూర్వచాళుక్యులనుః పాశ్చాత్య చాళు 

క్యులవంకకు 'మొ,గ్గనీయక దన పక్షముననే నిల్చుకొనుట. =.” చూ. 
భారతి. పై సంచిక. ఇదియొక రాజకీయ వివాహము, వు, కికిలి,” 

కారణ మేదియెనప్పటికిని, రాచెందుచోళుడు తన మేనల్లుని* 

గుణనంప త్రిని సిన్నది, మరియు నాతని కన్నది రాజమ హేం్యదవంము 

నకు వచ్చిన పిదపనే. ఈ చోళచకి)వర్శి కీ9.శ. 1012స సంవత్సరము 
జూలై వడవ లది చోళసింహాసనమునకు వచ్చాను. ఆవల మొట్టమొదట 
సారిగ కీ.శ. 1022వ సంవత్సరము అగస్టు 16వ శేదీన రాజమహేంద్ర? 
వరమునకు వచ్చి తేన మెనల్లుని గురించి వినెను. చూచెను. దీనినిబట్టి 
రా జేంద)చోళుగు సుమారు 10-11 నంవత్పరముల కాబములో తన 

నల్లుని చూడలేదని తెలియుచున్నది. ఈ పదునొకంగు సంవత్సరముల 

లములో రాజరాజు తెలుగు రాజధానియంే యుండి విద్యే ర్చెనని 

స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఒక వేళ రాజరాజన నేందు)డు తన మేన 

మామయింటికి మధ్య కాలములో నొకటి లేక శాంకుసారులు పోయి 

వచ్చియుండిన పతుమున కలిదిండి శాసనక ర్త “నక్ళతాం” యని 

క్ర).శ, 1022వ సంనత్సరమున చెప్పవలసియున్న ది, 
రాజేం దచోజడు రాజరాజును చూడకుండుటకు కారణము : 

ఠా జేంద) చోళుడు సెంహాసనమునకు వచ్చినప్పటినుండి యెడ 
తెగని యుద్ధకార్యములం టే నిమగ్న డైక్రియుండెనని తెలియుచున్నది 
ఈ విషయమును కీ. శే. (శ్రీ) కే. వ. నిలకంఠశాస్త్రగారిట్లు విశదపరచిః 
యున్నారు, 

a 
కూడ్ 'కాంక (ర్ట ఇడితురై నాడు, బనవాసె (వనవాసిి. . .కొ_క్తిప్పా క్కి. 

అండ్ మనైష క్కడక్క-న్. ది కాన్ క్వెస్ట్ అఫ్ ది హోల్ ఆఫ్ 
వ్రలమందేమ్ (సిలోన్) ఈజ్ డి నెక అచ్చివ్ మెంట్... విమే బి. 
సూర్ డెట్ ది వార్. అ గన్స్ ది సిలోన్ వాజ్ అండర్ శేకన్ ఇన్ 
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ది ఫిప్ బ్రయర్ ఏ, డి, 1017-18... బది సిక్స్ ఇయర్ వడి, 1018, 

రాజేం(ద సీజ్ల్ ది హేర్లూమ్ ఆఫ్ ది శేరళా మానార్కొ... 

"వైడ్, ది చొళాన్. పివి 199, 900" 

ఇట్టు "రా జేర్యదచోళుడు సింహాననమునకు వచ్చినప్పటినుండి 
1018-19 వరకు యుద్ధములు చేయుటయం బే గడిపెను. కీ.శ. 1920లో 
రాజరాజు రాజ్యమును పోగొట్టుకొని తన్ను సహాయము వేడగా, తన 

దండనాథుడై న దోటేయవణసును వేంగి రాజ్యమునకు బంపెను, పిదప 

కసిగ, 1 022వ సంవత్సరమున "రాజ రాజు స్వయముగా రాజమహేంద 

వరమునక్రు వచ్చి అల్లునకు పట్టాభిపే.కము చేయుటయీ కాక వీల్ల నిచ్చి 

పెండ్లి చేసెను. ఇట్లు రాజేందు)డు లూ సెద్దకాలము తన యల్లుని 

చూడ లేదని తెలియుచున్నది, 

కావున 'రాజరాజన రేందుడు కి గ 1011వ నంసత్పరమునుండి 

1022 వరకు తన తెలుగు రాజధానియందే యుండి, నన్నయగారి పర్య 

వేక్షణకింద విద్యాబుద్దులు 'నేర్చెనని దృఢముగా జెప్పవచ్చును 

మరియు నమ్మవచ్చును. 

రాజరాజు పట్టాభి పేకము ఫ్ 944 సింహా భాదంపద లి గురు 

వారము (క్రీ.శ. 16-8-1022) నాడు రాజమహేందివరములో చోళ 
స్మామాద్య చ్యకవర్శి సమక్షమున నెంతో వ్రైభవముగ జరిగెను. 
రాజురాజు పట్టాభి పేకము సంప)దాయానుసారముగ జరుగవలసిన 
వైదిక కియలన్నింటిని 'బేతనభట్టు నపహాయ ముతో నన్నయభట్టార 

కుడు కులబ్బాహ్నణుడు గావున శాస్తో"క్రముగాను, జక్క_శాను వైభ 

వముగాను జరిపించనని చెప్పవచ్చును చోళ దండనాథుడు వెచి న 

యుండిన పవిత్ర గంగానలిలముతోను, గోదావరి తెలుగు జలముల 

తోను నన్నయ రాజరాజును అభిషేకించి, రత్నా భరణభూవీతుని చేసి 

(పాజ్య వేంగీ చాళుక్య భవ్య సింహాసనముపై గూర్చుండబెట్టి చోళ 
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సార్వఫొెముడు రాజరాజు మ_స్హకమున కిరీటమున లంకరించగా నన్నయ 

పట్టాభిపేకోత్సవమును విజృంభణముగా జరిపించెనని చెప్పవచ్చును* 

తన పి/యశిష్యుడు, తనయం దనన్యమైన భ_క్కితాత్సరములు గల 

వాడు, చాళుక్యవంశ శిఖామణి, రాజమనోవారుడు, సరన్వతీ విలనన్ను 

ఖాంభోజుడు నవయావన విలసితుడగు రాజరాజు సింహాసనము నలంక 

రించియుండగా జూచి నన్నయ యొనలేని నంతోవమును బొంది 

యుంటాడు. ఇట్లు నన్నయ రాజరాజును విద్యాస్నయ సంపన్ను నిగను 

జేయుటయేకాక పట్టాభఖిపి_క్తునిగగూడ జేసెను, 

"రాజరాజు కడు బాొల్యమునుండియు "తెలుగు'బేశమున తెలుగు 

రాజధానిలో, తెలుగు పిల్ల వాడితో నాటలాడి పెరిగి పెద్దవాడై. 

"తెలుగు పెద్దల పరిచయమును గడించి, తెలుగు మరియు సంస్కృత 

పండితుల, కవుల మధ్య మెలగి, తెలుగు సాహిత్వపు లోతుపాతులను 

గ్రహించి, తెలుగు పలుకుల నినర్ల మాధుర్యమును (గోలి ఆనందించి 

నందుణే, తన కొజుక్కు తన పజబకొరకు పంచవము 'వేదమనబడిన వ్యాస 

భారతమును, నన్నయగాకిచే దెనుగున వాాయిఎచెను, నన్న యవంటి 

ర సజ్ఞాదు, సమయ క్ఞాడగు మహోక వి రాజరాజునకు గురువుగా, రతుకు 

డుగా లభించుట మహానంస్కాారవంతుడు, గుణవంతుడు, చతురుడు 

నగు రాజరాజువంటి రాకుమావడు శిష్యుడుగా నన్న యగారికి లభించుట 

దైవవిలాసము, తెలుగు పజు తరతరాల పుణ్యముల పంట, 

ఇచ్చట ఒక ముఖ్యవిషయమును గురించి చెప్ప వలసియున్న ది. 

అది రాజరాజు పట్టాభి పేకమును గురించినది. ఆ పట్టాభి మేక మెవ్వరు 
చేసిరను విషయమున చరిత కారులలో  అభిపాంయ భేదము లున్నవి. 

క్రీ శే, (శ్రీ నీలకంకశా స్ర్రిగారు రా జేంద9చోళుడం స్వయముగా రాజ 

మ హేంద్యవరమందుండి పట్టాభిషేకము జేయించానని చెప్పియున్నారు. 
ఈ విషయము నిదివరశే వెనుకటి పుటలలో శెప్పియున్నా ను. కశ. 

(శ్రీ నేలటూరి వేంకట రమణయ్యగారు సయితేవిరా యభి (పాయమునే 



అం ధమహాోభారతము ౬ అవతరణ 951] 

గలిగియున్నారు, ఏరిట్లు చెప్పియున్నా రు “విమలాదిత్యుని మరణా 

నంతేరము రాజరాజన కేం దుని వళ్యమైన సింహాసనము నధిష్టీంపసీయక 

నడ్డుపడిన (స్రతిపవీ. యెవ్వడో రాజ్యము నా(క్రమించుకొన్నది నిశ్చ 
యము, చొ'ళమై న్యములు వచ్చి వాని నోడించి తబుమువరకు రాజ 

'రాజనరేం| దునకు రాజ్యము స్వాధీనము గాదాయెను. . .-వోరియ 

వరసు "దేశమును వశపరచుకొనిన పిమ్మట 'రాజేందవోళ చ[క్రవదర్ని 

న్యయముగ రాజమహేం(దవరము ననుసరించి శ, 944. సింవా. బ. 2 
గురువారమునాడు రాజరాజనశేం(దుని పట్టాభి పేక మహోత్సవమును 
గావించెను. రాజరాజు సుగుణసంప త్తిని విని సంతేసించి రాజేంద్ర 

చోళుడు, తన కుమారిత నిచ్చి, యాతని కుదాషవాము జేసెను... 

"చూ, పల్ల వులు- చాళుక్యులు. పు, 881. 

ఇంత (వాస్తి (శ్రీ రమణయ్యగారు తమ మైయభి(పాయమును 

మరల నిట్టు చెప్పియునా ఇరు? “తమ మేనల్లుడగు రాజరాజనరేం (దుని 

వేంగీ రాజ్యమున బునః| పతిష్ట సేయుటకు రాజేం్యదచోళుడు 94కి లో 

నొక మై న్యమును చోతియవరసుని యాధిపత్యము | కింద పంపియుండుట 

చేతను, రాజరాజనశేం[దుని పట్టాభి సేకము రాకేందచోళుని గోదా 

వర్యాగమన కాలమున నడచియుండుటవేతను, రాజం నచోళుడు 

రాజరాజును వేంగీ రాజ్ఞమున కధిపి కునిగ జేయుట కే గోడా వరీతీరము 

నకు అనగా రాజము హేందసురమునకు బయనము జేసెననుట 

యొప్పను. . .” 

"చూ, కై(గంథము-అథోజ్టి పిక 

కాని, (శ) భావరాజు వేంకట కృష్ణారావుగారీ విషయము 

భిన్నాభి (పాయమును గలిగియున్నారు. వారు రెండు అభి పాయము 

లను వ్య పరచియున్నారు. 1) రాజరాజు శత్రువులను తానొక్కడే 

జయించెననియు బిమ్మట పట్టాభి పేకము 'జేసికొనెననియు, 'రాజేం[ద 

చోళుడు వచ్చి పట్టాభిపేకము చేయ లేదనియు 2) పట్టాభి శేకము 
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జరిగిన వీదప రాజరాజు సుగుణనంప త్తిని “ఏని” రాజేందచోళుడు 

అతనికి గువమూ_ర్రెనిచ్చి బెండ్లి గావించెను. వారిస్టు చెప్పియున్నారు. 

“ దాయాదులను జయించిన వీవు టగాని, రాజరాజు పట్టాభి సేక మును 

సికొనలేదు. .. పట్టాభిసే కానంతరమే రాజరాజు అమ్మంగ డేవి 

నుద్యావా మయ్యెను. ఆమె మధురాంతక ేవుడని (పసిద్ధనామముగ ౮ 

రాజేం్య్యదచోళబేవుని (పియతనయ ఆ వివాహము (కీ.శ, 944వ 

సంవత్సర మాఘఫాల్లుణములందు క్రీ.శ, 1028 ఫి(బవరి" జగిరినట్లూ 

హీంపవచ్చును. బేతనభట్టు తన యలిక " వివాహమును అర్థగాంభీ 

రకము గల మాటలతో తెలిపీయున్నా డుం రాజరాజు 'రాజ్యాఖిపీక్తు 

డయినాడని విని యాతని ఉన్నతవంశ వినయ తా నగాది గుణము 

లను గాంచి, సుహృృష్టుడయి, "స్నీహముళతో నా చాళు క్యాభరణునకు 

తన కుమా శ అమ్మంగచేవి నిచ్చి బెండ్లి జేసి, అ గమహీమషీని జేసెనని 

బేతనభట్టు (వాసిన దానియందు, రాజే దచోళుకు స్వయముగా 

చేకెంచి తన మేనల్లుని దుర్భులునొకనిని, నిస్పహాయుని వేంగీ సింహో 

ననముపైై గూర్చుండ బెట్టెనట్లు స్ఫురించుట లేదు, రాజేందచోళుడు 

రాజరాజు సహాయ ముకొణకు సేనలు పంపినట్టు చోళ శాననములందు 

ధ్యనిగూడ చేదు. కాని, సీనానసహాోయము చేసియుండుననుట సంక 

యింపనక్క_ర లేదు. కాని, వేంగి సా_మాజ్యమును సమారాంగణమున 
రాజరాజు పలు ఏి|కమ శర్య సహాయములతో, న్యబలముతో 

జయించికొనినాడనుట నిస్సంశయము... 'రాజేం[దచోళుడు అమ ంగ 

"దేవి నుదాగహము గావించు తలంపుతో రాజమ హేం| దవరమున 

నిలిచియుండును. ఆ వివాహము జరుగునాటికి చోళ దండనాథులు కులూ 

తొత్క_ల కలింగాధిపతులను జయించి భాగీరథీ జలములను గొని 
వచ్చిరి. ... 

మా, రాజరాజనరేందుడు. ప్ర. 

(శ్రీ భావరాజుగారి యీ రెండు యభి (పాయములను గురించి 
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కొంత బరిశీలించవలసియున్నది. ముందు మొదటి యభి_పాయమును 

బరిశీలింతము. రాజరాజును సింహోననమునుండి వెడలుగొట్ణి దాని 

నా(క్రమించు కొన్న వాడాతని దాయాదిమైన విజయాదిత్యుడు. వ్రతసికి 

బశ్చమ చాళుక్యులు, ఉత్క_ల మరియు కళింగదేశేస్రు రాజులు దమ 

దమ మై న్యములతో దోడ్చడిరి, అంతటి గొప్ప శ్యతుమై న్యములను 

యువకుడై న రాజరాజొక్క_డే యెడిరించి ఓడించె ననుట యెంత 

మా తము విశ్వ్నాసార్హ మైనది కాదు. అంతటి బలపరాశమములే 

రాజురాజున కుండినయెశల నాతడు చోళుల సహాయమును కో రవలసిన 

అవసర మేర్పడియుండదు. 

కావున, -చోళమై న్యముల సహాయముతో నే యాతడు శ్యతువు 

లను నిర్జించెననుటను అంగీకరింపక తప్పదు. తమ కెంత యిష్టము 

'లేఫన్నను. శ్రీ భావ-రాజుగాశే తుదకు “రాజేం(దచో భుడు రాజ 

రాజు సహాయముకొణుకు సేనలనంపినట్లు చోళ శాసనములందు ధ్వని 

గూడ లేదు. కాని సేనాసహాయము జేసియుండె ననుటను సంశేయింప 

బనిలేదు” అని చెప్పియున్నారు. కావున (బహ్మాండమైన చోళ పై న్య 

ముల సహాయముతో రాజరాజు శ్యతువులను జయించినది నిజమనుట 
బుజావగుచున్న ది. 

ఈ విమయమును గురించి కీ.శే. మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్మ గా 

రిట్లు (వాసియున్నారు. “రాజరాజు పట్టాభి పేకమునకు బూర్వము 
చెక్కు. మైరలతో యుద్ధములు 'జేసినట్లును ఆ యుద్ధములందు రాజ 

రాజే జయ ముందినట్టు భారతము నధ్యయనము జేసిన గాననగును, 

వలయన నన్నయభట్లు (బయోగించిన నంబోధనముల వలన 

డెలియగబదు. ఏీనినిబటి రాజరాజునకు విరోధులె న భూనాధథులు 

పెక్కు_మంది యుండిరనియు, వారి నెల్లర నీతేడు జయించెననియు చేట 

పడగలదు కాని, ఇందులకు శాసన. [పమాణము గానరాదు.ి 

చమూ పట్టాభిషేక సంచిక, ఫుట.. 21 
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కావున, రాజరాజు చోళ్వన్యముల దోడా ఎటుతోచే శ తువు 

లను జయించెనని స్పష్టముగా ేలినది. చోశమై న్భాధిపతిమైన చోజియ 
వరసు తోడ్పాటుతో రాజరాజు పట్టాభి సెక ము గావంచుకొ నెనని 

నిస్సంచేహముగా చెప్పవచ్చును. ఇట్లు మొదటి విషయము ెలిసినది. 

ఇక భావరాజుగారి రెండవ యభి[వాయమును బరి ఫీలింతము. 

రాకేం దచోళుడు దాచే సరయముగా రాజమహేం (దవగమునకు 

వచ్చి రాజరాజునకు పట్టాఖి పేక్షోము చేసినది నిజము కాదనుట, ఇంత 

వరకు పె పం కుఖలో విశదపణదిన అంశములనుండి, చోళదండనాయకునది 

సహాయముతో నే రాజరాజు పట్టాభిషేకము జరిగినదని _ శేలినందున, 

అది రాజేందచోళుడు వచ్చి స్వయముగా 'జేసినది కాదని విశదమై నది, 

ఆ సమయమున నాతడు తన రాజధానిమైన తంజడావురమునంచే 

యుండెను, ఈ విషయమును గురించి (శ్రీ భావరాజుగారు మరియొక 
నారి యిటనిట్లు జెప్పినారు. “తికువాలంగాగు, తిరుమల శొననముల 

చెంత పరిశీలించినను, రాజేం్యదచోళుడు తన మేనల్లునకు, రాజ 
మ సౌం(దవరమున స్వయముగా ప పట్టాభి ఫేకము జరిపించుటకు బోయి 

యుండినట్లుాహీంచుటకు యవశాశము గానివింపదు. తన దండనాయ 

కుని ఏరకృత్యమును 'రాజేందచోళుడు తన కృత్యములుగా (బక 

టించుకొని యుండును. అందనంగత మేమియును లేదు. 
చూ భారతి, 1949 అక్టోబరు" 

"కావున క్ర శే (త్రీ) సీలకంఠ శాస్త్రిగారు మరియు (శ) చేలటూారి 

వేంకట రమణయ్యగార్ల యభి_పాయములకంటును, భావరాజుగారి 
యభి_ పాయమే నమంజసముగాను, విశ్వాసార్హ ర ముగాను నున్నదని 
జెప్పవచు నుం 

రాజరాజన నేం్యదుని పట్టాభి పే పీకము ముగిసిన బిదప 'చోజీయ 
వరసు తంజూపురమున శే నురలిపోయిను. ఆ నగరమున చేరిన పిదప 
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'రాజేం్యదచోళ చక్రవర్శిని సందర్శించి, రాజరాజు పట్టాభి పేకమును 

గురించియు, అతని సద్దుణగణములను గురించియు జెప్పియుంటాడు,. 

అతడు చెప్పగా “విని ఆ చోళచకవరి సంతసించి రాజరాజునకు 
కుమా _శ్తె నిచ్చుటకు నిశ్చయించుకొనియుంటాడు. అది యిట్లు జరిగీ 

యుంగుటయే నమంజనముగ నున్నది, అట్టుకాక, 'రాజేందచోళుడు 

స్వయముగా రాజము హీం|దవరమునకు వచ్చి రాజరాజునకు బట్లాభి 

సేకము జేసియుండిన పతీమును రాజరాజును గురించి చోటియవరసు 

చెప్పవలసిన యవసర ముండియుండదు, సము సమును నాతడు సయ 

ముగా గాంచి తెలీసికొని యుంటాడు. ఇట యియుండిన యొడల కలి 

దిండి శానన రచయిత “సశృ్ళత్వ్యాయని చెప్పియుండడు, చెప్పి 

యుండినను నది యర్ధరహీతమై, వారి తక సంభవమునకు విరుద్ధముగా 

నుండును. కాసి, ఆ పండితుడు రాజరాజు పట్టాభి పేక మును, ఆనాటి 

పరిస్థితులను స్వయముగా జూచినవాడు గావున యున్న దున్నట్లు 

జెప్పీయున్నాడు. దీనినుండి రాజరాజుయొక్క-. ముఖ్య జీవిత ఘట్ట 

మును దెలిసి కొనుటకు పీలై నది, ఇట్లు యదార్ధ విషయమును జెపి 

ఎబేతనభట్టు మనకు మహోపకార మొనర్చినాడు. 

చోతియవరసు రాజమహేం[ద్రవరము నుండి తేంజాపురమును 

"చేరుటకు చోళ చక్రవర్తి పెండ్లి ని నిశ్చయించుకొనుటకు తన కుటుం 

బముతోనూ,' పరివారముతోనూ, తగిన వస్తు వావానములతోనూ 

తన రాజధాని నుండి బయలుదేరి రాజమహేం(డవరమును జేరుటకు 

రాజేం|దునకు గొన్ని నెలలు పట్టాయుంటుంది. (శ్రీ) భావరాజుగారు 

అమ్మంగ బేవి పివావాము శ. 944వ సంవత్సరము మాఘ ఫాల్గుణము 

లందు. (క్రీ. శం 1028, ఫిబఖవరి యందు _ జరిగియుండునని చెప్పి 
యున్నారు. (కీ.శ. 1029 ఆగస్టు 16వ లేదీ రాజరాజు పట్టాభి పేకము 
జరిగినది, ఆవల యించుమించుగ ఆరునెలలకు అవు సంగ దేవి వివాహము 

జరిగినది. ఇల్లు. జరిగియుండుట సమంజనముగానే యున్నది 
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పై కలిదిండీ శాననములోని “సకృ్ళతా' అను పదము నుండి 

“రాజేం_దచోళుడు సింహాసనానీనుడై న (క్రీ. శ. 1012వ సంవత్సరము 

నుండి (క్రీ.శ. 1022 వరకు తన మేనల్లుని చూడ లేదనియు, మాతడును 

తన మేనమూనును జూచియుండ లేదనియు స్పష్టముగా నిరూపీత మైనది. 

_ ఈ 10.11 నంవత్పరముల కాలములో, రాజరాజ న రేం దుడు తన 

రాజధానియంచే యుండి నన్నయగారి పర్య వేతణ (కింద విద్యా 

భ్యాసము గావించి తెలుగు రాజుగా రూపొంచెననుట నిక్కము, 

ఇది మొక కడు సూత్మమైన విషయము. పాఠక మహాశేయులు 

కొంత ఓవీకతోనూూ భావనా బలముతోనూ జదివిన పతమున 

విషయము బాగుగా (గాహ్యూమ గును. మరియు నెంతో నంతో వము 

గూడ గలుగును, 

రాజరాజు పట్టభ(దుడై నను, నెమ్మదిగా నుండుటకు పీలుగాదు. 

దాయాదియగు విజయా: దిత్యుడు బశ్బిమ చాళుక్యులు; కభలింగ-రాజులు 

“మొదలగువారి తోడ్పాటుతో తజుదచుగా అలజడులు గలిగించు 

చుండెను. అందువలన రాజ్యాధికార మెప్పుడు ేజారిపోవునో యను 

భీతి యాతని మనస్సును కలవర బెట్టుచుండెను  మాటమాటికిని 

చోళుల తోడ్చాటును గోరుచుండుట, వారిపై యాఛారపడి యుండుట 

మొదలగు కారణముల వలన నాతడు నిర్భయ ముగ, రాజధానిలో 

నుండి పరిపాలనా కార్యములను నిర్వహించుటకును, తనకతి 1వియమైన 

విద్వత్సభా కార్యములందు (పొద్దుపుట్బటకును యవకాశము లభించ 

చేదు. రాజరాజు పట్టాభిపేకానంతర పరిస్థితిని (శ్రి) సీలకంఠకశాత్రి 

గారిట్లు చెప్పియున్నారు. 

“బట్ రాజరాజా వాజ్ సెల్దమ్ (ఫీ (మ్ (ట్రబుల్ *.. 

హాస్ హిఫ్ (బదర్ విజయాదిత్య దో వాంక్విమ్జ్. ఇన్ ప్రాట్, నెవర్ 

కప్ అండ్ హిజ్ డిజైన్ అపాన్ ది (తో న అండ్ వాజ్ అస్- 
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పీజింగ్ ఇన్ హిస్ ఎఫక్ట్స్ టు (బింగ్ అబాట్ హిజ్ డౌన్ ఫాల్ 
విల్ డి ఎయిడ్ ఆఫ్ ది వెస్టర్ష్న చాళు క్యాన్... 

రు 

(వెట్. చి చోళాన్స్ పుట 2810 

రాజరాజట్టి దుర్భర పరి స్థితులలో నుండినందున, నన్నయభట్టు 

చురికొంత కాలము మిన్న కుండవలసి వచ్చాను. 'బేనికిని కాలము కలసి 

రావలయును గదా! 

తుదకు రాజరాజు శోేళులతోడి రాజకీయ సంబంధమును వీడి 

పశ్చిమ చాళుక్యుల నా(శయించి, వారికి సామంతుడుగ నేర్చు డెను 

ఆ చక్రవర్తుల కొన్ని చిఠుదములను గూడ తానుంచుకొనను, ఆ 

సమయమున చాళుక్యులు వొళులకంశును బలవొాలురగను, [(పతాప 

వంతులుగను నుండిరని ఆనాటి శొననముల నుండి తెలియుచున్నది, 

ఈ విషయము చోళుల చరితము నుండి కూడ తెలియుచున్న వి. 

..ర్పన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ వుడ్ సీమ్ డెట్ "వరిసూన్ రాజరాజ' 

జడ్ టు గివ్ అఫ్ "బజ్ దిపె పెండన్ ఆన్ చొళా సవోర్ట్ అండ్ దవ 

యూన్ అండర్ స్టాండింగ్ విత్ సోమేశ్వర. .. 

(మైడ్. ఐదిడ్, ) 

ఈ విషయమును (శ్రీమాన్ ఎన్. వేంకట రమణయ్యగారిట్లు 
విశదపరచియున్నా రు. ది ద్రిక్శుడ్ యాయ్లూర్ స్ప అఫ్ డి చొళాొ 

ఎంపరర్ టు (ఫీ వేంగీ (భమ్ ది వెస్టరన్ ణాళుక్యన్ యోక్స్ నీమ్స్ 
టు హోద్ దిస్. ఇల్య్యూషన్ డ్. రాజరాజు. హిజ్ ఓన్ పాల్చ్లెన్ నెన్ 

అండ్ ది ఇన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది చొళా ఎంపరర్ టు ఓవర్ (తో హీన్ 
ఎనిమోన్ సిమ్ టు హాన్ 1 బాట్ అబాట్ ఎ చేంజ్ ఇన్హిజ్ అటి. 

ట్య్యూడ్ , హి సా క్లీయర్లి దెడ్ అండర్ ది సర్కమ్కెన్సన్ అట్ 
వాజ్ వ్యుమైల్ టు ఫెర్ సిస్ట్ ఇన్ హీన్ అపోజివన్ టు ది వేస్థక్నొ 

చాళుక్యాన్. హీ మైట్ బై హిస్ పెర్ సిస్టెంట్ హోస్తలిటీ లూస్ 
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పాజ్ కింగ్ డమ్ కంపీ టీ అండ్ 'ది బాన్సనస్ ఆఫ్ ర్” రంగ్. ఇట్ వాబ్ 
౧౧౧౧ యై 

వెరి రిమోట్ ఇన్డిడ్, హా కన్సిడర్లీ ఇట్ ఎక్బొవీడియంట్ టు 
కన్సిలియెట్ ది ఎనిమి అండ్ అైై డ్ హీకా మ్ అంటిల్ సర్క_మ్- 
"బెన్సన్ వికమ్ సఫేవరబుల్ టు (తో కొట రాజురాజూ బేర్ పోర్ 

ఓపన్ నెగోషియన్స్ విల్ సోమెశ్వర ఏ అండ్ కన్క్కూ_ డెడ్ విజ్ Co ౧ 
పామ్ ఎ (టటి, అకార్జింగ్ టు విచ్ హీ వాజ్ అలోడ్ టు రూల్ 
హీన్ కింగ్ డమ ఆన్ ఎ కండివన్ గెట్ హీ అక్నా లెజ్ డ్ విత్ రాన్ 
సు(వీమసీ అండ్ ఆక్సష్టైడ్. హిమ్ యాజ్ హిజ్ ఓవరాల్ రాజరాజా 

టు బి శేకనా హిన్ ( ఫెండ్ షిప్, 
(వైడ్, ది ఈస్టర్న్ చాళుక్యాన్, ప్రట 286) 

పశ్చిమ చాళుక్యులతోడి సమాధానము రాజరాజునకు "చెక్కు 
మేళ్ళను సమకూసనర్చెను. అతనికి అరవలతోటి రాజకీయ నంబంధ 
మంతెనించెను. రాజ్యములో శొంకొభ | దతలు స్థిరముగా నెలకొసనను. 
పెద్ద కాలము నుండి రాజకీయ కల్లోలాలణ్ " . సతమతమై . యుండిన 
అతని మనస్సుకు థ్రైర్యము, నెమ్మది మరియు నిలకడ గలి7ను. అందు 
వలన నతేడు తన మనస్సును యుద్ధ కార్యములనుండి సాహీత్యరంగము 
వెపు మర ల్చెసు. 

ఈ ఏషయమును పూజ్యులు శ్రీ దినెకర వేంకటావధాని 
మట్, 

గారిట్లు విశదపరచియున్నా రు. “అతడు . (పవొంతముగా రాజ్య 

నన్నయచే భారఆాంఫ్రీకరణ ేయించియుండెనని బలువురు విమర్శ 
కుల అభి పాయము,” 

(మూ, వికాస లహరి) 
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ఈ కారణమువలన ఆనాటినుండి రాజరాజు జీవితము "లేజోవం 

తము కాజొచ్చెను. నన్నయగారికి కాలము కలిసి రాసాగెను, ఆం(ధ- 

కర్నాటక ముల పరస్సర సంబంధము బలపడ సాగెను. పౌలుగు సాహిత్య 

నందనో ద్యానవనమున మధుమాసము అసనన్నము కాజొచ్చెను. లేను 

గులో భారతమును (వాయవలసియుండు యవసరమును, అవశ్యకతను 

నన్నయ రాజరాజునకు చక్క-గా విశదపజచియుండెను, ఆతెడును నా 

విషయమును (గహించియుండెను, భారతకథ అతని వంశక రృలైన 

పాండుభూపతులది. దానిని వినుటయన్న యాతని కెంతో యాశ క్రి, 

ఆకథను, జదివినను విన్నను బుణ్యము గలుగును, అప్పటిక అది 

యరవభాషలోనూ, కన్నడమందును _(వాయబడి అయా చేశములందు 

వ్యా ప్పి జెందియుడెను. కాని ఆ మహో|గంథము తన మాతృభాష్క 

"మరియు తనదేశభావయగు డెనుగున (వాయబడియుండ లేదు. భారత 

కథ వీశేదముగ చెనుగు (ఎజలకు దెలియదు. అంతా గాసట, వీనటగా 

గట్టిన విషయ పరిచయ మీ. తన 1 పజఐకు భారతకథ చెలియవలయును, 

అది వేదవ్యాస ముసీంసదుడు రచించియుండిన భారతమున కనుగుణ 

ముగ నుండవలయును, 

..... ఇంతేగాక, ఇమ్మది యరి కేసరి బంప మహోకవిశోత కన్న డమున 

భారతమును రచింప'కేసియుండెను. అందువలననతనికి మంచి కీర్కి (పతి 

ష్టలు గలిగియుంజెను, అరికేసరి వేములవాడ చాళుక్య వంశమునకు 

జెందినవాడు, రాజరాజువలెనే ఆతడును చాళుక్క్యు దే, “కాన యా వంశే 

మునకు జెందిన తాను గూడ భారతమును తేనుగున (వాయించి, 

ఆ రాజుకంటు ఎక్కువ కీ రిని గడించవలయునను యాకాంఠు యాతని 

కుండెను. అందుల కవసరమైన పట్టుదల గూడ రాజరాజు మనస్సున 

స్థిరముగా చెలకొొనియుండెను, 

ఈ విషయమును గురించి శ్రీ) పుట్టప కి నారాయణాచార్యుల 

'వాగిట్టు చెప్పియున్నారు. రాజరాజ; నరేం\ దుడు చవుడు, భారత (శవ 
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ణాసక్శి యెంత యున్నను, పంపభారతమందు పార్వతీపతి పదాజ్ఞభ్యా 

నవు” "లేచేయన్న కొజత రాజరాజునకు దప్పకయుండును. కావున 

భారతమును (వాయించి తన కీర్తికి ఆయువు బోసికొనెను. మరియు 

"దుర్గమార్థజలగారవన భారత భారతీ నము దము"ను మథించి వేర 

మృతే కలశమును బొందవలెనను దాయాదులకు సహజమగు భావము: 

గాడ యాతనికుండ “తేదనుకొందుము గదా! దీనికో రాజరాజు 

నోం(దుడు భట్టారకని భారత రచనకు బురికాల్పెను. ..” 

(చూ. కిన్నర, 1958. పుట. 895) 

నన్నయ భక్తే ఈ విషయముల నన్నిటిని అయా సందర్భమూ 

లందతనికి జెప్పి యాతని మనస్సును సిద్ధపరచి యుండవచ్చును. ఈ 

మహాకార్యము రాజరాజున కత్యంత (వియమైనది. ఆ గ్రంథరచన 

కన్ని విభములందును నన్న యభట్టారకు డె దగినవాడని ఆ రాజు 

"తేల్చుకొనియుండును. 

ఇట్లుండగా నారాజొక్క_నాడు నిండుకొలువు దీర్చి, విద్వజ్ఞనులు: 

బరి వేస్టించియుండ, విద్యా విలాసగోష్టి లో సుఖోప విష్ణుడె ఇష్టుకథా 

వినోదంబులనుండి తన కరుణారసపూరిత చూడ్కు-లను నన్నయగారి 

"వైపు ప్రసరింపజేసి యాతనితో 

“కం! జననుత కృప య్వెపో 

యనముని వృపషభాభిహిత మహాభారతజ 

దనిరూపితార్ల మేర్చడ 
థి థ్ 
డెనుగున రచియింపు మధికథీయు క్ని మెయిన్, 

అస్ యానతిచ్చెను. 

దీనినిబట్టి సంస్కృత భోరతమును తెనుగులో నెట్లు (వాయన 

లయుననుటను వారిరువురు ముండే జక్క_గా యాలోచించుకొనియు ౦డీ 
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రనియు, ఒకనాటి నిడునభలో రాజరాజు నన్న యగారికి చ్చిన యను 

మతి యాతని తుది యనువుతి యని చెప్పవచ్చును, 

(ఇట్ వాజ్ ది శ్రైనల్ పర్నిపన్ గివెన్ ఇన్ ది ఓవన్ లిటరరీ 

కోర్ట్) అని అర్థము. 

ఏరిరువురు అసాధ్యు లే, గురువును మించిన శిష్యుడు ' శిష్యుని 
మించిన గురువు. 

నన్నయ రాజరాజునకు తన యంగీకారమును చెప్పుచు 

రాబూనుమతితోను, విద్యజ్ఞనుల దయతోను నేను (వాసెదనని 

చెప్పెను. “విద్యజ్ఞనుల యనుగహమున" అనుమాట ఆ సాహిత్య 

సభలోని పండితులను సంతోహపెట్టుటకు చెప్పిన మా కాని, వేరొ 

కటి కాదు. తెన కుల_బాహ్మణుడు, గురువు. ఉధభయభాపా కావ్యరచ 

నాభి శోధితుడగు నన్నయకు చాళుక్య కులాభరణుండు సరస్వతీ విలస 

న్నుఖాంభోజుడునగు రాజు భారతమున చెనుగున (వాయువుని ఆజ్ఞ 

యిచ్చుచుండగా, సభలోని పండితు లెట్లు యా వెవీంపగలుగుదురు. 

రాజా ను గాదనునంతటి భ్రుర్భము రాజా శితుతై న యా పండితుల 

కెట్టుండును, ఆనమయమున నా రాయణభట్టింక ను రాజమహేౌ | దవరము 

నకు వచ్చి యుండ లేదు. 

ఇట్లు నన్నయ తుట్టతుదకు భారతరచనకు రాజానుమతిని సంపా 

దించెను. ఆతడు సిద్ధపరచియుండవలసిన రెండు రంగములలో ముఖ్య 
మైన మొదటి రంగము చక్కగా కుదిరినది. 

ఇచ్చట నొక విషయమును చెప్పవలసియున్న ది. భారతమును 

తెనుగున వొసెదనని నన్నయ అంగీకరించిన సమయమున అ సభ 

యందుండిన బండితులు కొందతాతనిని తీవిముగా నాతేపించియుందు 

రసియు నానమయమున నారాయణళభట్టు నన్నయ తోడ్చడి వారిని 
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_నమాధథానపరచి, (పసన్నుల గావించి, చారి యామోదముద,ను 
గడించి యిచ్చెనని కొందరు బండితులు తలంచియున్నా రు. కాని యిది 

విశ్వసింపదగిన నది కాదు. వలయన్య భారతమును తెనుగున వా్రాయుమని 

చెప్పినది రాజు, కావున దానిని యా నేవీించుటకు పండితులకు సాధ్యము 

కాదు. అంలేకాక, నిండంకొలువులో రాజరాజు, పండితులను, కవులను 

నుద్దేశించి చెప్పక, ఒక్క. నన్నయ గారిచే చూచి, అతనితోనే తన 

విద్యావిషయములను, తన సాహి పీత్యాభిరుచులను చెప్పెను. తక్కిన 

పండితులందరూరక వినుచుండీరి. రాజరాజు నన్న పార్యుని జూచి 

యిట్లు చె ప్పెను. ' 

చం॥ విమలమతిం బురాణములు వింటి ననేకము లక్థ ధర్మ శా 

(స్రుముల తెజం?జణింగిని నుడా_త్త రసాన్విత కావ్యనాటక 

(కమములు పెక్కు. సూచితి జగత్పరిపూజ్యమ్నులై న యీశ్వ రా 

గమములయందు నిల్సితి _బకాశంబుగా హృదయంబు భ్రీతో న్* 

ఈ సద్యమునందును, ఆ విదపగల గొన్ని పద్యములందును రాజరాజు 

తన గుణగణములను గొప్పగా జెప్పుకొనియున్నా డు. నన్నయగారితో 
కాక్క ఆతడు సభానదులను జూచి చెప్పియుండినయెడల అంత గొప్పగా 

జెప్పియుండుట చాలా నమంజనముగా నుండెడిదని తోచుచున్నది. 
వారికి తన విషయములను చెప్పినట్లుండును. ఇట్లు చెప్పి తుదకు భారతే 

రచనకు నన్నయకు యానతి నిచ్చెనని చెప్పియుండిన పక్షమున నింకను 

చక్కగా నుండెడిది. కాని అట్టు జరుగలేదు. ఆతడు నన్నపార్యుని 

తోనే తన్ను గురించి, అన్ని విషయములను పుప్పియుండుటను గురించి 
యాలోచించిన పక్షమున రాజరాజు డంబముగ నాత స్తుతి చేసుకొని 

నను భావము స్ఫురించుచున్నది. ఈ విషయమున నాకొకటి దోయ 

చున్నది. నన్నయ భట్టారకుడు, విద్యావివయమున తనకు సల్పిన 
సహోయ మునకు కృతజ్ఞ తేలు డెలియచేస్కీ కడపట భారతమును బెని 
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గింపుడని చెప్పియుండిన మాటలుగా. గహీంచుట నమంజనముగా నుండు 

నని నాకు దోచుచున్నది. అప్పుడిట్లుండును. ఓ మహనీయమూర్తీ! . 
మో దయవలన బురాణములు పింటిని. అర్థ ధర్మణాన్ర్రముల తేజం 

7ెణీంగితిని, .. నాకు భారతమునందలి అభిపోయము విన అభిలాష 

యున్నది. కాన భారతమును చెనుగున రచియింపుడని శౌప్పీయుందు 

నన్ని వినయముతో చెప్పిన మాటలని దలంచుట నమంజనముగా నుండు 

నని జెప్పవచ్చును గదా! ఇట్లు రాజురాజు వాక్యములను కగతజ్ఞ తా 

సూచకములని దలంచకపోతే సమంజనముకాని యొక విషయము 

స్ఫురించును. నన్నయగారిశా నిండుకొలువు నాటివరకు "రాజరాజు 

యొక్క_ మైగుణము లొక్క-_టియు బెలియవనియు, అనాజే రాజు 

చెప్పగా వినెననియు డెలియుచున్నది. ఇది. నిజమని నమ్మినయెశల 

నన్న పార్యుడా రాజు కులబాహ ణుడనియు మరియు ననుర కుడనియు 

చెప్ప మాటల కర్ణము "లేకపోవును, అనుర యడై న కులబ్బాహ్మాణునకు 

రాజరాజు గుణగణాలు, ఆతని విద్యాభ్యాసము, ఆతని సాహి త్యాఖి 

రూబి మొదలగు విషయములు తెలియకపోవునా! తెలిసియుండిన పత, 

మున రాజురాజాతనికి. దన్ను గూర్చి యంత గొప్పగా చెప్పవలసినది, 

శల? పొగడకొనవలసినది యేల! కాను రాజరాజు తన్ను గూర్చి 

చెప్పిన వాక్యములన్ని యు నతడు నన్నయకు "డెలియ జేసిన కృతజ్ఞ్న తౌ 

సూచకములే కాని, వేరుగావని చెప్పవ లసీయున్న ది. ఇం "జెకాక 

నన్నయగారి విద్యావిషయములు, ఆతని ఉన్నత గుణములు, ఉభయ 
ఛాపూ 'కావ్యర చనాశ క్ని మొదలగునవి రాజరాజునకు ెలిసియుండె 

నని భారతేమునుండి తెలియుచున్నది. నన్నయను గురించి యిన్ని ' 

విషయములు రాజరాజునకు చెలిసియున్న పుడు 'రాజురాజు విద్యావి'వే 

కాది గుణములు నన్నయ భట్టునకు దెలియకుండునా ? కావున రాజ, 

రాజు తన్నుగురించి చెప్పిన గుణములను, క ఎ్రితేజ్లి తను "తెలియజేయు 

నఏగా గహీించుట లెస్స, భారత రచనావిధానమును గురించి. నన్న 
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పార్యుడు ముందే యాలోచించి శేల్చుకొనియుండెనని పెక్కుమంది 

పండితులు సూచిందియున్నారు. పష కు. శ్రీ మల్లాది సూర్యనారాయణ 

శౌత్తుగోట్లు చెప్పియున్నా రుం 

“ఇక్కా-వ్యంబు ర చియించెదనని రాజరాజుతో నాత్మ నిశ్చ 

యంబు జెప్పి భార తాంధ్సీకర ణమును దొడం7. 

మూ, పట్టాఖ శేక సంచిక, పు, కీర్ 

ఆచార్య (శీ దివాకర్ల వారిట్లు చెప్పియున్నారు.”ఇ క్కా.వ్యంబు 

ననుటనుబట్ట తాను సంస్కతములోనున్న దానిని 'దెనుగున కాన్య 

ముగా సంతెరించనను భావము వ్యక్త క్ర మగుచున్నది.” 

చూ, వికాసలహరి 

శ్రీ జొన్నలగడ్డ మృత్వ్యుంజయశరావుగారు కూడ యి'క్లై చెప్పి 

యున్నారు, 

“అతడు ప్రదర్శించిన యనువాద స్యాతంత మును, వినిపించిన 

సొంత గొంతును బరినీలించినచో నాతడొక మహాకావ్యమును సృష్టి 

జేయుటకు నమగ్రమగు సామగి/) గలవాడనుట లెల్ల ముం” 

మా. వ్యాసభారతము-నన్నయ పరిష్కారము - 

ఇట్లు భారతము నొక రమణేయమైన _ శకావ్యముగ వ్రాయుట 

కతేగు సంసిద్ధుడుగ నుండెను. 

నన్నయభట్టు భారతమును ెనుగున వాాయుటకుముందు 

బాముండికావిలాసము, చాదేశ్వరీవిలానము, ఇందగవిజయము. మరియు 

రాఘవాభ్యుదయమను గ్రంథమును డెనుగున వా్రాసియుండెనని 

"తెలియుచున్నది." ఉభయ భాషా కావ్యరచనాభి కోధితుడ”'నని యాతడు 

చెప్పియుండుటనుబట్టి నన్నయ సంన్మతభాహయందుగూడ నొకటి, 

రెండు గోంథములు _వ్యోసియుండేనని తోచుచున్నది. రాజరాజు, 

నన్న యగారి తెనుగు గంథములనుగూడ చదివి, యవి హృదయ 
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రంజకములై యుండినందునన్కే యాతని తెనుగుకవి ళా సామర్థ్యమును 

గ )హించియుండును, అందువల్ల నే ఆతడు తెనుగున భారతెమును 

బా్యుటకు నన్నయ తగినవాడని నిశ్చయించుకొని యుండెనని చెప్ప 

వచ్చును. ఈ కారణమునుబట్టియే "రాజరాజు విద్వత్పభలో నన్నయ 

గారికి తన కృతజ్ఞతను వెప్తాచు తెనుగున భారతమును వాయుడని 

పాగర్టించెను. 
థి 

సాహిలీనమరాంగణ నార్భ్యభొాముడై_న కృష్ణరాయలుగూడ, 

కం! భువన విజయాఖ్య సంస 
ద్భృవన సితసింహ పీఠిబా జాల నోషిన్, 

యి కా © 

గవితా మధురిను జెందము 

దనన గొలువుండి సదయతన్ ననుబక్కె_న్. 

హితుడవు, చతుర వచోనిధివి అతుల పురాణాగ మేతిహాస క థార్థ 

న్మృతియుతుడవు. కావున భవచ్చతుర రచన కనుకూలంబుగ స్వరోచి 

షమను సంభవవురయ  సమంచితముగ వినిపింపుమని చెప్పెను, 

సంస్కృత మార్క-ం౦డేయ  పుగరాణములోని కథను యథాతథముగ 

తెనుగున (వాయుమని రాయలు సెద్దనకు చెప్పలేదు. స్వారోచిషమను 

నంఛవకథ వినుట కింపుగా నుండును. నరసమగు సీకావ్యర చన కను 

కూలముగ నుండును. కావున నట్టి రనవంతేమైన కథను రచియింపుమని 

ఆంధ కవితాపితొమహుడు అల్ల సాని పెద్దనక్కు క వితా(స్రీలోలుడోన 

ఆ రాయ లానతిచ్చెను, ఆ కవియు శిరీష కుసుమ వేశల సుధామయో కు 

లతో మనుచరి|తమును రచించెను. ఇచ్చటగూడ మనుచరి(త్రము 

(వాయవలసిన విధానమును గురించి వారిరువురు అంతకుముంచే 

చర్చించి నిశ్చయించుకొని యుండిరనియు, తుది యనుముతిని రాయలు 

భువనవిజయ సభాభవనమున పండితుల సమత్సమున పెద్దన కొనసాగ 

ననియు 'దెలియుచున్నది, 
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రాజరాజన నేం దుడు కూడ భారత రచనను గురించి నన్నయ 

గారితో ముంచే యాలోచించుకొనియుండి ఒకనాటి విద్యత్సభలో 

యా కపీరదున కానతి యొనంగెను, నన్న వార్యుడు భారతమును 

రచించి పద్యవిద్య కాద్యుడయ్యెను. ఆ యిరువురు రాజులు మరియు 

నా యిరువురు కనులు మనకు జిరస్మరణీయు లే. 

ఆ కాలమున కృతులను రచచియింప జేసి అంకితముగొని యానం 

దించదలచిన రనజ్ఞలగు రాజులు తేమకు నచ్చిన కనులు నికు తవు 
యాగ్ధానములలో కవిపండితుల సమత్సమున _పార్థించి వారికి గర్ఫూర 
తొంబూల౮ం౦బుల నొనగి గారవించుటయు పెద్దన మనుచరి|తేమును 

రచించి _పబంధవిద్య కాద్యుడయ్యెను. ఆ మహాకవ్రులుగూడ మహో 
('పసాదంబని నంతోవముతో నంగీకరించి కావ్యరచన నల్చుటయు 
బరుగుచుండెను. 

భారత రచనావిధానము గురించి వారిరువురు మొదటే 
చర్చించి తీరా నించుకొనక యుండిన పతుమున రాజరాజు తన సభలోని 
కవి, పండితుల నందరిని యుఫ్రైశించి, తన కోరికను జెప్పియుండును. 
వారును తమతమ యఖ వాయములఅను జప్పియుందురు, తుదకా కార్య 

మున కర్షుజెవ్వడనుట నిర్హయమై యుండును. కాని, అట్ట'బెదియు 
జరుగలేదు, తన యాస్థానమందుండిన కవులు, పండితులు "మొదలగు 
వారి సమత.మున భారతమును తెనుగున రచియింపుమని నన్నయగారి 
తోనే చెప్పవలయునని రాజరాజు నిశ్చృయించుకొనియుండెను అటులే 

| 'రాజానుముతి లభించిన పిదప నన్నయ తన కెష్టుడును, సహాధ్యా 
యుక్యున్నై యుండిన నారాయణభట్టు సహాయముతో భారతమును 
రచించెనని తెలియుచున్న ది, ఈ నారాయణభట్టును గురించి యింకను 
బరి కోధించవలసియున్న ది, కావున, నావిషయమును “నన్న యభట్టు- 
నారాయణభ ట్టు” యను వేరొక వ్యాసమున (బొయ గలను, 
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'బాల్యమునందు విద్యాభ్యాన 'కాలమునం చే తెనుగున భారత 

మును (వాయవలయునను సంకల్పము నన్నయగారికి తోచినది. అది 

(క్రమముగా వృద్ధిగాంచి తుదకు స్థిరరూపమును గాంచెను. (వాయ 

వలయునను కుతూహలము 'కవు[కవుముగా వృద్ధిగాంచుతూ వచ్చాను, 

ఎంత గాథమైన యభిలాహ యున్నను, కాలము క లిసిరావ యును 

గదా ? కలసిరానందున నతడు ఓపికతో తగిన నమయమున,శ్తై 'వేచి 

యుండి పట్టుదలతో" కృపి. చెసి, ఆ రోజుననే తన సంక ల్బమును కను 

కూలునిగా దిద్ది తీర్చియుంచుకొని కార్యసిద్ధి గాంవను. లెనుగులో 

భారత రచన యాతని వకైక లత్యుము, ఆ లక్ష్యము నాతడు సాగించు 

కొనను. నన్న యభట్టు రాజరాజును తెనుగురాజుగా  రూవాంగెంచి, 

(పాచీనమైన; భఛన్యమైన,; -వేంగ్ చాళుక్య రాజ్యమునకు (కొత్త డాపిరి 

పోసి అది మరల సుమా శేబది యెళ్ళపాటు స్వతంత తేలుగు రాజ్య 

ముగా మనగలుగునట్ల్టు చేసెను. మరియు ఖఖమైపోవ్రు చుండిన తెలుగు 

భాషకు గట్టి పునాదులు వైచి శిక్క-నాది మహోకవులకు మార్లదర కం 

డాయెను, 

నన్నయగారి వ్య క్కీత్వము అద్భుతము, నిరుపమానము, ఆత 

డాం[ధభాపు కొనర్చిన మహత్తరమైన యుపకారమును గురించి, 

కీ శే శతఘుంటము. వేంకటరంగ శాశ్రిగారిట్లు చెప్పియున్నారు. 
“నన్నయభట్టు లాతణిక మై, రసవంతమై, భావానుగ మమై, యర్థ్రగంభఖీ 

రమై, శవణధుర్యమై సమస్త విద్యచాదరణీయమై యొప్వు గవి 

తంబు ర చియించి, యాం (ధలోక మునకు మహోపశకారమును గావిం 

ఇను. ఆతజెంతటి పొగ _డ్లకేన యర్హు డే, అట్టి యనర్షశ కవిత్వరచన 

యాతనితే జెల్లు.” 

కీ శే, కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారిట్లు చెప్పి యున్నారు. 

నన్నయగారి (ప్రతిభ యసాధారణము, దానివంటి మూ్తిని సృప్టింప 
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నేరికిని తరముగాదు. ఆతని ఎలి మిక్కిలి మనోహరము, అనన్య 
తుల్యము, దానివంటిది "వేరొండు లేదు. (చమూ, పట్టాభి చక్ర సంచిక) 

కీ] శే॥ నండూరి బంగారయ్యగారిట్లు చెప్పియున్నారు. కొందరు 
జజ ఎ 9 9 చ్చిన మహాకవులు శబ్బసిద్ధులు, మరికొందరు అర్థసిద్ధులు; ఉభయసిద్ధులు 

యత్యల్ప సంఖ్యాకులు. అందులో నన్నయ యొకడు. (పనన్నక థా 

క వితౌర్థయు కిలో అర్థసిద్ధిని అకుర రమ్యతలో శబ్దసిద్ధిని (పతిజ్ఞ చేసు 
కని ఉత్తీర్ణుడై నాడు, నాద మాధుర్యమును పిద్ధించుటలో నాతనిది 
నిరంకుశ [పజ . 0 (క్ల 

(చూ, భారతి, 195కి జూల 

క శే! (క్రీ గడియారము. వేంకట శెవషశా స్ర్రిగారిట్లు (వాసి 
యున్నారు. 

“భారతమువంటి ఉత్తమమైన సాహిత్యమును నా తెలుగు 
వారికి తంగేటిజున్ను చేసి బంతివిందులయ బెక్టుదనసి నడుము గట్టిన 
ఆ వాగనుశాననుడు మనకు (పథమారాధ్యుడు, ఆ మహో భాగుని 
కశుభారంఛమువేత నే తెనుగునకు భారతవర్షియ భాషలలో భారతమును 
_(పథవుముగా నవతరింపజేసుకొన్న గారవము దక్కినది. భారతమును 
కావ్యముగా జదువు భాగ్యము "తెనుగునాడు నోచినది. 

మా. భారతి, 1947. సంపుటి. 94, నంచిక. 4) 
క్రీ! ఇచ్చే ఆచార్య (శ్రీ రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారు. ఈ విధ 

ముగా జెప్పియున్నా రు, 

“నన్నయభట్టాగకుడు వాగను శాసనుడే కాక ఆం[ధుల 
యావన్నహోదయమునకు స్థాపనాచార్యుడు, వేంగి శోశమున బుట్టిన 
పంపనివంటి మహాకవులు కన్నడములో తమ (పతిభను దాచుకోవలసి 
వచ్చెను. బౌద్దులయిన అం[ధ్రులెందరో తమ విజ్ఞాన దీపములను వ్ 
(పా త వీ ద్యాలయములలోనో 'వెలిగించియుందురు.. ఈ జాతీయ 
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విపత్తు నజికట్టిన దిట్ట నన్నయ భట్టారకుడు, ఆం ధుల జాతీయ సౌభా 

గర్భమును నిలువరించుటకు ఆదియందు సువర్లను ఖజానాను గట్టిన 

అవర రమ్యాశిల్చి నన్నయ భట్టారకుడు, సూత ముగా బరిశీలించిన 

ఈ (పసన్న ధారాజీవమే ఆంధ కనుల రచనలయం దెల్ల ద్య|ోతక 

మగును,” (చా. భారతి, 1984. సంప్రటి-11. నంచిక-2) 

క్రీ! శే॥ (క్రీ వాయతేదన రావుగారిట్లు చెప్పియున్నారు, 

“నన్న యభట్లు రెస్త్యూూ్యూడ్ అండ్ రిస _రెకైెడ్ ది ఏన్టి యంట్ 

"చులుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ లిటరేచర్ [ఫస్ ది డెప్స్ ఆఫ్ ఒబిలిని 

యన్ అండ్ వ్ ఇట్ ఎలాస్టింగ్ అండ్ కలర్ పుల్ అఫ్ 

మహాకవి త్రిక్క_ననుండి చిన్నయ సూరి వరక్కు ఆవీదప ఆం(ధ 

సాహిత్యరంగములో మహో కీర్తి పతిష్టలు గడించిన మహాకవులు 

మరియు పండితులు అందరు నన్నయగారి రమణీయమైన కవితాశ కిని 

హృదయపూర్యకముగా తనివితీరక స్తుతించి యున్నారు, పూజ్యులు 

డా! దివాకర్ల వారొక్క- మాటలో “ఆయా శుభ దినములలో నన్నయ 

ఆంధభాప కొనరించిన చేన యింతింతేనరానిడి, అని యెంతో నముచి 

తముగా జెప్పి యున్నారు.” 

నన్న యగారిని గురించిన కొందజు పండితుల విడ్డూరపు (వాతలు : 

నన్న సార్యుడు తెనుగుభాషకు చేసిన మహోపకారమును 

స్మరించి, సంతసించి, తవు కృతజ్ఞతలను స్పుతు ఐద్యారా; (పశంనల 

ద్యారా యిందరో మహోకవులు, పండితులు, తరతరాలనుండి తెలియ 

జేసియుండగా నొకరిద్దరా మహోకవిపట్ల పరమ కాఠిన్నమును వహించి, 

"ద్వేషించి దూవీంచియుండుట యాతడు తెలుగువాడు కాడని హేళన 

చేసియుండుట, ఆతని కవిత్యమును పీనపరచి చెప్పీయుండుట శోచ 

సీయ మేకాక దురదృష్టక రము, 
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అట్టివారిళో ప్రశ ఫ్ర ఉమాకాంత విద్యా శఖరులు ముఖ్యులు. 

నన్నయగురించి యెందుకంత రీంనముగా వారు _(చాసిరో ఆశ్చర్యముగ 

నున్నది. ఇందుకు కారణము వారు నన్నయ అరవవా డై యుండునని 

అనుకొనుట. "పెక్కుచోట్ట నన్నయ అరవవాడని చెప్పినను; ఒక-వోట 

నన్నయ కల్యాణనగర (ప్రాంతాలనుండి వచ్చిన కర్తాటుడై. యుంటా 

డని చెప్పియున్నారు. (శ్రీనాథభట్టుకృత పల్నాటి వీరచరిత్యుకు _వాసిన 

నిపులమైన కీతిక్రలో విరు నన్న యను పెక్కు చోట్ల "పెక్కు_విధములుగా 

దవూపి.0చియున్నారు, 

నన్నయ యరవవాడను యి పాయమెపుజ బండితునకు గలి 

గెనో, అపుడే యాతనిపై అసూయ జనించినది. అసూయ ద్వేషానికి 

దారి తీసినది. ద్యసము దూపషణకు కారణభూతనమైనది,. నన్న యపట్ట 

అనహ్యాము, ఆతేని సంస్క్ఫ'తాం(థ పాండిత్యముపట్ల సంచేవాము, 

అసంతృప్తి ఆతనికి తెలుగు కవిత్వము రాదను మన_స్టత్యేము, ఆతని 

పద(పయోగముళమోద, వాక్యర చన మోద ఫ్రీ వమగునట్టి ఖండన ము 

పీరుచేశారు. నన్నయ భారత రచన అనుచితానువాదమనిః వికారా 

లతో కలుసీతముగా నున్నదని, ఆతని భారతము అధము_లైన యధికా 

రులకు మా[తమే యుపయు_కృమని, ఆతని పద్యములు మ రికిలవ ణాలు 

గలిగియున్న వని యింకొ యమేమోా చెప్పియున్నారు. 

ఈ దోషములు మహాకవి తిక్కనకు, [ పబంధ పర మేశ్వరునకు 

గనబడ తేజా ? నన్నయ గారిని ఆతని ఆంధ భారతమును గురించి 

తెక్కు_నగారు,ః 

ఉ॥ ఆదరణీయసార ఏవిధార్థగతి స్ఫురణంబు గల్లి య 

ష్టాదశ పర్వనిర్యహణ సంభృతమై పెనుపవొాందియుండ నం 

దాడి దొడంగి మూడు కృతులాం[(ధ కవిత్వ విశారదుండు వి 
5 

ద్యాదయితుం డొ నర్సె మహా తాత్నుడు నన్నయభట్టు దశ్షతన్, 
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అని యెంతో చక్కగా పొగడియున్నా రు. ఈ మహాోకన్రలకు నన్నయ 

భారతములో మంచి గుణములు గనబడెనే తప్ప దుర్గుణములు గనజడ 

లేదు. ఈ యిరున్రరు కవులే కాక శేతన. (శ్రీనాథుడు, పోతన, పెద్దన, 

సూరన మొదలగు కవులందరు నన్నయను తమ కృతులందు స్పుతిం 

చియీయున్నా రు, ఏఠ్రందరు ెలిలి కెటలు, విద్యావి పకములు, భావూ 

పాండిత్యము లేనివారని చెప్పనగునా? కాని, ఉమాకాంతముగారి 

అభి పాయములు విజయమని నమ్మినయెడల పె కవులందరు తెలివి 

"లేనివారని, విద్యాపరిణితి లేనివారని చెప్పవలనసివచ్చును. ఈ పండి 

తుడు తుదకు తిక్క_-నను (శ్రీనాథకవిని, కృష్ణరాయలను కూడ వదల 

లేదు. వారినికాడ  నిర్ణయగ నిమర్శించియన్నారు. ఏరు నన్నయ 

గారిని గుణించి చెప్పియుండు విషయములకు పరికీలించి మాతము. 

ఏ నన్నయ అరవవాడై తంజాపూరియందో లేక కాంచీవుర 

మందో యుండిన పక్షమున ఆతనికి నన్నయ యనుపేరు గలుగుటకు 

ఏలట్రుబేదు. ఈ పేరు గలవారా యరవబేశమున యా కాలవుందుండ 

లేదు. ఈ కాలమందు కూడ అరవవారు తను విల్ణలకా వేరు పెట్టరు. 
నన్నయ యనునది కన్గాటక దేశమునకు సంబంధించినది. కాన, విద్యా 

శెఖరుల మై యభిపాయము సరిగాదని తెలియుచున్నది. 

౫, నన్నయ అరవవాతై. కాంచీపురమందుండిన యెడల నారా 
యణభట్టు ఆతనికి సహాధ్యాయుడు మరియు నిష్టుడునగుటకు సాధ్యము 

గాదు, అట్టు కావలసిన పతేమున నా రాయణభట్టును గూడ అరవ 

వాడని చెప్పవలసి వచ్చును. కర్రాటక "దేశమందు కూడ అక్కడక్కడ 

"వేదపాఠశా?లు, పెద్ద పెద్ద ఘటికాస్థ్రానము లుండినవి, నారాయణభట్టు 

విద్యాభ్యానమున క్రంతదూ రము పోవలసిన యవసరముండవేదు. కావున 

నతడు అరవవాడు కొడు. 

కి నారాయణభట్టు అరవవాడు కాడని 'కేలినందున యాతేడు 
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రాజమ హేం( దవరమునకు వచ్చి, భారత రచనయందు అరవవాడైన 

నన్నయకు దోశ్చడియుండడు. 

4) నారాయణభట్టు యరవవాడని యనుటను వాదముకొణకు 
యంగీకరించిన పక్షుమున్క ఆతడు పశ్చిమ చాళుక్య రాజుల _పతినిధిగ 
రాజము హేంద)ి వరమున నుండుటకు వీలుండదు. ఇందులకు గారణము 
పశ్చిమ చాళుక్యులు చోళులకు (పబల విరోధులు, కావున క ర్తాటక్ష 

చ్మకవ రి ఒక అరవ (చావా గొని తన (పతినిధిగ రాజరాజు నాస్థాన 
మునకు బంవియుండడు, పంపడు కూడ. 

ఫ్ర నన్నయ అరవవాడై యుండిన పతుమున రాజరాజు చోళుల 

తోడి రాజకీయ సంబంధమును విడనాడి వారి శ|తువులతో రాజీ 

వేసుకొనుటయు వారికి సామంతుడుగ నుండుటయు, వారి వీరుదము 
లను తాను వహించుటయు జరిగియుండదు, 

6) నన్నయ అరవవాడై_ యుండినయెడల రాజరాజు “తెలుగు 

రాజుగ రూపొందియుండడు. ఆతనికి తెలుగుమై మక్కువ యీర్చడి 
యుండదు. మరియు నాతడు వెనుగున భారతమును నన్నయ చే 
(నాయించి ఆ భాషను పోమించియుండడు. 

7) ఇటు విధముగ జూచినను, నన్నయ అరవ వాడనుటకు 
ఏలుకాదు కాని నన్నయ ముమ్మాటికి తేనుగుచాడే, 

బక, (శ్ర ఆమా కాంత విద్యాశేఖరులు విషయముల సరిగా 
(గహించక నన్నయ అరవవాడని (భమించి. తూలనాడియుండుట 
శోచనీయమేకాక “తెలుగువారి దురదృష్టమని చేప్పవలసీయున్న ది. 
ఇది అతని యొక విధము బుద్ధిజాడ్య జని తోన్నాదమే. 

ఇంతేకాక ఒక తమిళ విద్యావంతుడు (శ్రి ఆమా కాంతముగారి 
అభిప్రాయము నాధారముగా కొని కాబోలు నన్నయ అరవ కవి 
యనియు నతనికి తెలుగులో గూడ వాండిత్యముండినదనియు, నతడు 
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_వోళ రాజాంతేకప్రురమునుండి అమ్మంగడేవితో రాజము పెం దవరము 

నకు అరణపు కవిగా వచ్చెననియు (వాసినట్లు తెలియుచున్నది. ఇది 

వేలు చాపిన హస్తము (_మింగనను సామెతవలె నున్నది. ఉమా 

కాంతముగారు నన్నయ అరవవాడుగ నుండునని మాత మే చెప్పగా, 

టై. పండితుడు మరియొక మెట్టు మై కెక్కి. అతడు అరవ యరణవు కవి 

నన్నయ పేశే యాతడరవవాడు కాడని సూచి చుచుండగా, 

నతనిని యరవవాడని గట్టిగా జెప్తుటయు, నళేనిని వోళ-రాజుల 

యాస్థానక వి యనుటయును, ఆతనిని అరణపు కవిగా రాజమహేం(ద 

నరమునకు వచ్చెననుటయు వింతే, విద్యా శేఖరులు చెప్పినది మొదటి 

వింతయగుచుండగా, నీ శెండవవారు చెప్పియుండునది రెండవ వింత 

యగును, 

బ్రంతేకాక, తంజావూరునుండి వచ్చిన కనిని, తెలుగు సరిగా 

రాని కవిని, రాజరాజు "తెనుగున భారతమును (వాయుమని యెట్లు 

చెప్పును. మరియు ఆ నన్నయ రాజరాజు కుల బాహ్మ్నాణు డెట్లగునుశ 

తాను ఉభయభాసా కావ్యర చనాఖి శొభితుడని యట్లు జెప్పుకొనును! 

అట్లయిన, ఆ యరవకవి (వాసిన తెనుగు గ్రంథము లేవేవి! ఒక వేళ 

ఆ కవి తాను అంతటి గొప్పవాడని (పగల్భములు చెప్పుకొనియున్నను, 

శాను తెనుగున భారతము రచించెదనని రాజుతో చెప్పియున్నను, 

ఆ యాస్థానములోని కవులు, పండితులు సమ్మ తించియుందురా? అన్న 

వీంచియే యుందురు, 

నన్నయ లెనుగు కవిత్వము డెలిసిన అరవకవిమై యుండిన 

పశ్షుమున రెండు పర్యములను, అరణ్యపర్వములో కొంత భాగమును 

వూ_తమే (వాసి యంతటితో నాపివేయవలసిన బనియీమి? రాజరాజు 

మరణించిన బిదపగూడ అరవ భాపాభిమానిమైన కులోత్తుంగుని 
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య "భా నవుందుండి భారతమును సంపూర్ణ ముగా. డెనిగించి.. bash 

ఇన మృముగదా? . అశ్రేదియు జరుగలేదు "కాన్న నన్నయ... అగవవ్హా 

కాతేనియు, అతడూ € అరణపు కవిగా రాజరాజు అంతకప్రరమునకు, క 

నిలు గట్టిగ విక్ష్సయింప వచ్చును... = కాల కరా 
త సగం 

mm :.. నన్నయగారిని, ఇులించి హై శెండు విధములగు : కంత” య్లభి 

[పాయములే కాక్క, సు (పసిర్ధాం[ ధ్ర పండితులు తశూందరు నన్నయ 

_బాల్యమున అరవ చేశమసుదుండు 'కాంఛీప్తురమున కేగి కుచ్చుట విద్యా 

భ్యాన్వము శే సెనని _దలంచియున్నా రు... -తలంచుటయే. గదు, మదు 

మిక్కిలి _నమ్మియున్నారు క కూడ, _ నమ్ముటయేగాద్రు . రరంథన్థము 
.సొనర్చియున్నారు.. ఇట్టు చెప్పుటకు ఏమి. కారణ ముండవచ్చును' 

. కాంచీపురమ్లు భారత చేశములోని స్సు పసిద్ద (ప్రాచీన వముహానగరము 

లలో నొకటి, ఆచట -వేచొది విద్యల నభ్యానించుటక (బహ్మాండమ్లన 

వసతులుండే డెను, 

ఇలానా 

కా అ 

ఈ విషయమును గురించి క్రీశ శే (శ్రీ చిలుకూరి ఏరీ) రాన 
“రిట్లు ) చెప్పియున్నారు . 

శాల 5 _ 

_ “ఆ కాలమున _ ఒశాంచీపురము- బాద్దులకు . మాత్రమే "కాక 

(వావ వ్యాబఅకును మాఖ్యభ్థానముగా, నుండెను... శ వేదవేదాంగ విధుల 

యిన న ఎ శక నము. పనసలు శాంచీపురమును జేరి, జల్ల వరాజుల 

పోపకత్వమున "బరివత్తులను,. -వేద. వరా లయములను నెలక్రొలి Ky 

మతవ్యా. స్తీ ప్. -కృషినేయుచు కృతార్థులగుచుండిరి' . a 

చా అంధుల చరి, తము _ . పూర్యయుగము' 

న శ, మూడవ క తాబ్బమునుండి 9వ శతాబ్దము వరకు పల్ల "వ 
క కవరు లకు. కాంచీనగరము. రాజధానిగా నుం డేను, వారు వేడాది 

విద్యలను బోోహించి, సంస్కృత భామను . బాలా భభి వృద్ధి గావించిరి: 

ప్ మ్మిచవ శత్య్టామున నారి "రాజ్యము జితికి పోయెను, అఠవరాజులా 
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రాజ్యమును యా క్రమించిరి, ఈ రాజులలో గొందరు' కొంతకాలము - 

కాంచేశురమునుండి పాలీందిరి, "వారికి (ప్రధాన నగరము తంజాపురము. 

ఈ కాలమున 'శాంచీపరములో' -వేదపాఠ శాలలు. 'పల ల్లవుం కాలములో 

వలెనే (ప్రసిద్ధి గాంచియుండె చేవరా తెలియదు; - రం 
క 

-— KL 
| 

జ ఆ" "కాలమున సుదూర (పొంతమంద' “ర్రీకంగ = పట్టణ రాజ్య. 

ములోనుండిన నంజనగుడి (పాొంశమువారై. న నన్నయ. న్యక్థలమును. 

పీకి కాంచీ వురమునేేగి, ఆ యరవసీమల్లో విద్యాభ్యాసము చేసానను. 

టను. విశ్యసించుటకు సాధ్యముకాదు. అ కాలమున, నంజవగుడియం దే. 

మొక వేద పాఠశాల. యుండెను మరియు నా సమ్మోపమందుండిన్న. 

నగర్గ యను గ్రాముమందు గాడ నొక వేధ పాఠశాల యుండెను. అఆ. 

పాఠ కాలలో నన్నయ మరియ. నారాయణభట్టు సహాధ్యాయులుగ్భ 

జదున్రకొనియుంటారు. ఇది సహజమే కూడ, 
గ 

. కాని కీకే, శ్రీ నోరి నరసింవాశ్యామ్రీగారు. నన్నయ మరియు, 

నారాయణభట్ట కు చాల్యమందు కాంచీపురములో జదివియుండిరని తమ 

“వారాయణ భట్టు” అను (గంథమున. మరల వురల  చెప్పియున్నా రు& 

వాగే అదే (గ్రంథమందు నారాయణ భట్టు కర్ణాటక -జీలీయుడని కూడ. 

చెప్పియున్నారు. ఆతడు కర్ణాటక డేశీయుడై, న. పక్షమున నతని సహో 

ధ్యాయుడై_న. నన్న యకూడ. త. -చేశమునకు 'జెందినవా డేయనుట 

సగాచితమగచున్నది కదా ?, ఇట్లు ఏరిరువురు . కర్ణాటక "దేశమునుండి, 

అంత దదూరమందున్న శాంచీవురముని కందులకు భోరు రే. కోలియదు, 

దీనిన్గిబట్టికూడ వారిరువు రొక _'పాంతవునారని కైలియచన్న. ధి గదా? 

శ్ర శాత్రిగాశేకాక పూజ్యాలు, “సర స్వతీవు త్రి బిరుదాంకితు 

లగు (9) పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులవారుకూడ నన్నయ భట్టారో 

కోని విద్యాభ్యాసము. కాంచీనగరమండే జరిగితయుండునను' అఫోపో 

యము గల్లియున్న ట్లు" జెలియుచున్నది, '' శ్రీ అ చార్యూలసాకిశా య్ 
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_బాయము గలుగుటకు శెండు కారణములున్న ట్లు తోచుచున్న డి. 

ఒకటి పూతలపట్టు కీ/రాములుగారా అభిపాాయమును ఆ చార్యులతో 

బలువూర్షు నొక్కి చెప్పియుండుట. రెండవది అళంగో అడిగళ్ అను 

తమిళ మహాకవి ఆ భాషలో “శిలప్పధికారము” అను గంధమును 
వా సెను, ఈ మహో కావ్యముభోని కొన్ని భావాలు నన్నయభట్టు 
భారతములో నున్నట్లు ఆచార్యులవారికి దోచుట, నన్నయగారికి శిల 

ప్పథికారమును గురించి శకేలిసియుండెనో తేదో ఈనాడు ఆ విషయ 
మును సరించి మనము చెప్పలేము. ఒకవేళ రాజరాజు యాగ్థానమున 

కేకెంచుచుండిన తమిళ పండితులా (గంథములోని రమణీయ భావము 
లను నన్న యగారితో జెప్పియుండవచ్చును, భావములు రమణీయముగ 
నుండి యని వచ్చినయెడల తరువాతి కవులుగూడ ఆరాటి భావములను 

తవు తవు రచనలలో జొప్పించి రచించియుందురు ఇల్పగుట సహజమే, 

శీలప్పధి కారములోని శెండవ పదము “అధికారము” అనునది 
సంస్కృృతపద మే, ఈ (గంథమును (వాసిన మహాకవి వాలీ శీ రామా 
యణమును చదివి, అందలి పురాణ దంపతులు, ఆదర్శ దంపతులయిన 
సీతారాముు దివ్యగాథ చే [పభావితుడయి, తన కాలమునకు గొంత 
ముందు జరిగినదని చెప్పబడుచుండిన కోవలన్, కకి దంపతు సాభార 

గాయమైన యొక చిన్న కథను (బహ శ్రండముగా బెంచి (వాసియున్న ట్లు 
తమిళ పండితులు నిశ్చయించి యున్నారు. కావున, వాలీ శ్రైకీ మహా 
ముని కవితా (ప్రభావము ళ౪ీలప్పధికారములో నుండునట్లు అనుకొని 
యాశ్చర్యము చెందవలసిన పనివేదు, 

ఇంతేకాక, యెంత దూరమందున్న ను, యే కాలమందున్నను 
మహోకవులు వ్యకృపరవెడు భావములలో సమానత్వము గోచరించు 
ననుట ఎల్ల 'రెరింగిన దే, అందువలన పై కారణములను గొప్ప యాధా 
రముగ దల.చ్చి నన్నయ కాంచీవురములో ఏద్య నభ్యసించెనని తలం 
చుట సముచితము కాదని మనవి చేయుచున్నాను, 
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తెలుగు పెద్దలకొక మనవి, (పాచిన కాలమున శాత వాహ 

నాం_ధ సార్వభఖౌములు మిక్కి-లి సమర్ధతతో దహీణాపథము నంతటను 

శతాఛాలకొలది పాలించినారు. ఆ రాజులు మగధ సొ(మాజ్యమును 

గూడ జయించి కొంతకాలము పాలించినారు. తమ యధికారము నంత 

టితో పరిమిత మొనర్చక నేపాళము వరకు కూడ వ్యాపింపజసి పాలిం 

చినారు. శాతవాహాన వంశమునకు చెందిన యొకరాజు పంజాబులో 

గూడ పరిపాలనము సాగించెనని యా చేశచరి(త్రేమునుండి 'చెలియు 
చున్నది, ఆంధ రాజులు, “దకీణాపథమును” పెద్ద కాలము పాలించి 

నందున నది “ఆం(ధఛాపథ” మా మెను. ఆ కాలమునుండి, ఆంధ్ర బేశము 

నుండీ ఈ కవులు, పండితులు, గణకారులు పలు వాం తొలకుబోయి 

తమ యాం ధత్వమును నిలుపుకొని వస్తున్నా రు, కాన ఆం్భభములో 

(గంథములు (వాసిన వారక్కడక్క_-డ నుండిరి, (పస్తుతమును 

యున్నారు. కవులు మరియు పండితులు నేటి సంకుచితమైన ఆంద్ర 

దేశమున శే పరిమితమై యుండవబయునని తలంచరాదు, ఎప్పుడో 

మొకప్వుడు ఆం ధడేశమునుండి వలసపోయి, కర్ణాటక రాజ్యములో 

స్థిరముగ చెలకొన్న తెలుగు కటుంబాలానా డేకాదు, నేడు కూడ 

లక్షలకొలదిగ నున్నవి. వీరితో నన్ని జాతులవారు కూడ నున్నారు, 

అట్లా _పాంకాలకుపోయి స్థిరపడిన వైదిక (బాహ్మణ కుటుంబమునకు 

జెందినవారిలో నన్నయ భట్టారకుడొ "క డు. భాపా దేషపాలు (పబలి, 

భాష నుద్దరిం చకున్న ను, విరోధములు పెంచుకొనుచుండు నేటివలె 

కాక ఆ కాలమున వేదాధ్యయనము చేసిన, సెక్కు_ శౌ న్ర్రములు 

దెలిసిన తెనుగువారు మిక్కిలి గారవింపబడుచుండి". ఉదాహరణము 

నకు (క్రీశ. 1600 నుండి 1950 వరకు మైసూరు ేశమును కీర్తి 
_(పతిష్టలతో పాలించిన “అరసులొను రాజకుటుంబము వారి స్రరోహి 

తులు, -వె దికమతే కార్యములను నిర్వహించు చుండనవారు అఆం|ధ 

చె.దిక బావా ణు లే, కావున, “మత్యమరాధిపాచార్యుడు అని 
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రాజరాజుచే పొగడబడి, ఉభయభాపూ . కావ్యర చనాభి . శొధితుడై 

నన్నయభట్టు . కెనుగు కవి శకు డనుటలో __ సంగెహ-. మీసువముం.. 

తయు లేదు, లం 

నన్న పార్యుని భారతమందలి, 'యన-తౌొరి"కా భాగమును, ' అశ్యా 

సాది అంతమందుగల పద్య గద్యములనః, మరియు నాకాలపు. వోళ్య: 

"వేంగీ, చాళుక్ష, స్ట్ పశ్చిమ చాళుక్య్ణరాజుల ' చరి(త్రములను నన్నయ 

గారిని గురించియు ఆతని భారతమును గురించియు గల: గ్రంథములను 

జదువగా ఆ -మహోకిని జీవిత చర్మితకు సంబంధించిన “విషయ ములను 

నాక దోచినవానిని 'సౌహసించి, -ఆం(ధ విద్వల్లోకము " ముందురయ' 

చున్నాను. ఇంచేవైనా మంచీ విషయ ములు కొన్నిమైనా "యున్న వనీ. 

సహృాదయులగు పాఠకులు దలంచిన నా' (ప్రయత్నము సోర్థక్షమైనదని' 

తృ ప్పి వి నొంచెదను, : / " 

నన్నయగారి సంబంధించిన “జండు” విషయములను గురించిన, 

పరిశోధన 'వలన చేలిన యంశములను ' మనవి, జేయవలసియున్న ది. 

ఒకటి నన్నయ రాజరాజునకు కలగబావ్మాణుడనుట . గెండవది నారా: 

యణభట్టును గురించినది." ఈ రెండంటిసి ' గురించి. ల్వరలా పిస్ 

రూపమున _్ర్రాయగలను, “ 

ఆధార గంథముటు — " 

ly. (క్రీమడాం|ధ భారతము. (నన్న యగారిది 
2) "రాజరాజ పట్టాభి మేక సంచిక. . 

వీ) రాజరాజ నేరదుడు .- (శ) బి, ప కృస్తాశాను. 

4) నారాయణభట్టు = క శే నోరి నరసింహా హా స్త్రీ, . + 

క్స్ ఆంధ వాజ శయ చరి (తేడా! దివాకర్ల చేంకటావధానిగారు. | 

6) వ్యానభారతము - నన్నయ పరిపా_రము - జొన్న లగడ్డ 
మృత్యుంజయ రావుగారు, nr న 
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భారతి ఇ సాత్ళవంచికలు. సూ 

పల ల్నవులు-చ్దాళుకు ్ ర్లు- -డౌ॥ ఎన్, .-చేకటరమణయ్యగారు. 

అంధుల చరిత్రము" - కీనాక్సీ చిలుకూరి ఏళశ్రభ్మ దరావుగారు. 
ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ గా భక్యాన్--ఎన్. 3 వెకట ౫) 

రక- = ర మణ బ్టగారు. 

) ౨ మైసరారు.. ₹ఖిటీర్సొ- వాల్యూం. 2. పార్ట్ - 2 ఎన్, వాయవదనరావు 

¥ పల్నాటి. ఏకచరి[త - వారని నత జా క్ట £3} (శ్రీ) ఉమా కాంత . 

విధా ఫ్రేఖరులు, 

న్న కిన్నెర = “ (మానవ శ్రిక్ర ig 
1 

| 15) 

ది చోళాన్ ఎకె ఏ, సీలకంకశాత్రి. 

రాజరాజు కలిదిండ్ క (శామశాననమే, ఇంకను మరికొన్ని (గంథ 

ములు, ప్యతికలు, 



నన్న యభట్టు యంగవంం 

శిష్టా రామకృష్ణళాస్త్రిగారు. బి.యే, 
టి 

రాజ్యాంగ పరిస్థితులు ఫా 

క్రీ పూ! 78 సం! మొదలు (శీ త. సుమారు 240 వరకు 

శాతవాహను లాం భధ దేశము నేలిరి. ఆం(ధు లు త్తర "దేశమునుండి 

వచ్చిన వారగుటచే ని కాలమందలి వారు పాకృతభాపనే మాట్లాడు 

చుండిరి. ఏరి తర్వాత పల్లవులు (కీ॥శ। సుమారు 240-600కు రాజ్య 

"మొనర్చిరి. పిమ్నాట క్రీ శ. 600-1158 కు చాళుక్యు లాం(ధ బెక 

మును శాసించిరి, ఏరి కాలముననే దేశభాష లుచ్చుదశకు వచ్చినవి, 

ఈ విషయమునే నన్నిచోడుడు తన కుమార సంభవమున నిట్లు 

నుడివెను. 

క్ర॥ మనుమారకవిత దేశం 

బున వెలయల దేశిక వితంబుట్టించి తనుం 

గును నిలిపి రంధ)విహయం 

బునంబజన జాళ్ళుక్య్థరాజు ముదలుగ బలువుర్, 

రాజరాజనశేం[దుడు (6. శ, 1022 సం! జూలై 10వ "లేదిన 

సింహాననమెక్కి- 1068 వరకు రాజమ హం దవరము ముఖ్యపట్టణముగ 

"వేగిచేశమును పాలనము వేసెను, ఇతడు చోళరాజుల యాడపడు-చు 

కుమారుడై, తన మేనమామ కుమర్తైను వివాహమాడుటచే రాజ్య 

మునకు బలవుధిక మాయెను, రాజరాజు సతస్పిద్ధముగా బలపరా[ క్రమ 

శాలి, అందువబన శతురాజు లవీతనిని తలయె త్రి మూాడవేక పోవుటచే 

దేశమున శొండియు నీతనికి మనస్సా(స్థ్యము నేర్పడెను. ఉత్తర 

భాందూడేశము నేలిన భోజురాజున కీతడు సమకాలీనుడు. రాజరాజు 

తన  కాలవుంతను పర రాజ్యముల జయించుట్నకై. వినియో గింపక, 
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సంతృ_ప్రిజెంది భోజరాజువలె కావ్యగీత (పియుడై సుఖతరంబుగ 

కాలమును గడుపుటచే భోజరాజుక ౦కు నదృష్టవంతుడని చెప్పవల 

యును. కొన నీ కాలపరిస్థితులు మళసచారమునకును సారన్వ తౌఖి 

వృద్ధికి ననుకూలముగా నుండెను, 

ముటియు రాజనరేం\దొడు సంస్కృతే కర్తాట పె కాచి కాంట ద్ర 

భాపాక్రవిరాజశేఖరుడైన నారాయణభట్టునకు నందమపూడి 1గావు 

మును, గణితశాన్ర్రమును రచించిన మహాోకవియగు పావులూరి 

మల్ల నామాత్యునకు నవఖండవాడ యను 1గెౌవమమును దానముచేసే 

భారదా(జ గో|తుడగు చీదమూర్యుడను ((బావ్మణునకు కోరుమ ల్లి 

నామ (గావుము చం[ద్శ(గహణ పుణ్య కాలముస నొనలగను, ఇట్టి 

కవులను పండితుల నాదరించి య గహారములిచ్చి భాపషాపోవమణము 

చేసినవా డగుటచే రాజును నన్నయభట్టు భారతమున నిట్లు స్తుతించెను. 

“అ(గజన్నులకు నను_గ్రహమునం 

ఆ|| జారుతరమహా[ గహారంబు లిచ్చుచు 

-డేవభోగముల మహావిభూతిం 

దనరంబజేయుచిట్లు మనుమార్షుండగు విష్ణు 

వర్ణనుండు వంశ వర్థనుండు. 

మతపరిస్థితులు ఫ్ తా 

అమరావఫి, జగ్గయ్య పెటు భట్టిప్రోలు మొదలగు (సచేశము 

లంచు బయలుదేరిన శాతవావానులనా(టే స్టూపములు శాసనములపట్టి 

ఉఊూకాలవుం దాం ధడేశము బౌద్దమతా కా్య)0తమై యుంజెనని స్పష్ట 

మగుచున్నది. ఆ -కాలస్రవారు గాఢ మగు బొాద్దమాతాభిమానులు. 

బౌద్ధమత సిద్ధాంతములు :- .. 

దీనికి క_ర్హ బుద్ధుండు. “పదములు పొౌరుపసేయములనియు, కాన 

(పమాణములు 'కావనియు, భంసారమంతయు దుఃఖమయ మనియు, 
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సరము తేణయు_క్షమనియు, సర్వము శూన్యమనియు, జన్నరాహిత్య 
మునకు క ర్శసన్యానము మూలమనియు, అహీంనయి పర వాధర్శ 

మనియు వీరి యభి పాయము, 

పల్లవుల కాలములో జైనమత మో దేశమున వ్యాపించినది. ౧౧ న్ా ఇ 

జైనమత సిద్దాంతములు :_ 
ఈ మతమును జిన బేవుడు సృష్టించెను. వేదములు పౌరుపషేయ 

ములు గాన (పమాణములు గావనియు, సదాచారదురాచారము వే 
జనుల రతుణ శిక్షణ 'చెయునుగాని ఈశ్వరుడు లేడనియు, అహింసయే 
పరమ ఢర్నమనియు సృష్టియు, జీవులు అనాదులు గాన వినాశము 
"లేదనియు ఏరి భావము, 

బాాహ్మణమతాభివృద్ది ఫా 

ఈ కాలమున చై నులు మతప్బచారము చేపిన (సతి స్థంమున 
కునుబోయి _(బాొహ్మణ మతస్థులు కూడ తమ మతమును బోధించిరి. 
ఆ కాంవురాజులు జై నులను (బావా గణమతన్గులనుగూడ సమానముగ 
గ "రవించిరి. జై నభితఘువులకు చేనాబజయములను గృహసాములను నిర్మించి 
తతోవణార్థమై (గామమును, భూములను నిచ్చుట యేగాక, యశ 
మేధాది యజ్ఞాముల నొ"నర్భ్చి (బొహ్నణులకు భూరి దకీణలని చ్చి 

యాదరించిరి గాన, (బావహ్న్మణ జై నమతములు విరోధములు'తేక “దేని 
చారి నది యా డేశము 'పబలుచుండెన్సు, పల్ల వులలో గొందటు 

భిరద్వాజులు పరమ(బహ్మణ్యులు. వీరిలో ఫొందణు ఆవులు మటి 
కొందజు వై ప్లన్రలు. మహాం(డవర్శయను నాతడు మొదట చైను 
డై యుండి శైవుల బాధించి, తర్వాత ౮ నుడై. డై నుల నిర్మూలము 
చేసినట్లు క్ర నివించుచున్న ది. మొ_త్తముమోద కాంచీవురము చేలిన 
పల్ల వరాజులందణు _బెహ్మణమతమునే (వోత్సహించిరి, కాని వాళ్లు 
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క్యులు రాజ్యమునకు వచ్చినత ర్వాత బౌద్దమతమునకు పాబల్యమును 

గలిగెను, 

కన్నడ "దేశమున పళ్ళ్చివు చాళుక్యులు జై_ జె నవుతము నాదరించు 

టో కన్న డభాషలో నెక్కు_వ జ డ్రై నవాబ్బ యము జయలుచేరినది. 

దమేణ మహారాష్ట) డేశములలో గూడ టై. నమతేము వ్యాప్తి విభో 

గలదు. కాని (బాహ్న్మణ మతమునకు (ప్రోత్సాహము గలుగగానే 

తత్చ్రకిపాదక నిబంధన 1(_గంథములు బయలుబేరినవి, ఈ కాలమున 

భాగవతము రామాయణముకంశు తేమిళమున ముందుగా భాపాంతరీ 

కరింపబడెను. 

పరిసరాజేశములం దిట్లుండ, నాం ధచేశేమున చాళుక్యులు 

రాజ్యమునకు వచ్చిన స్వబ్బకాలమున ౨ యనగా వశ తాబ్బమునంబే 

మహాపండితుడై న కుమారిలభట్టు జై మిని సూ] తములలోని పూర్వ 

మామాంన పరముగ కర్మ (పధానమైన వె దికముతేమును బోధించి 

వాపండ మతముల నడుగంట (తొక్కి వె చెను. బ్రతసికి భట్టువాదు 

డను నామాంతరము గలదు, జె మినినూ(తేముల కీతేడ్లు భాహ్యము 

వాను, దీనిని భాట్టమతే మందురు. ఇత డొం(ధుడు. తె త్తిరీయ 

శాఖవాడు. తండి య శ్రైశ్వరభట్టు. తల్లి చం(ద్రగుణ. ప్రస్తుతము 

గంజూము జిల్లాలోని జయ మందిర మను (గామమందు జన్నించెనని 

జినవిజయమునందు [వాయబడినది. ఈతడు జై నవేపషము ధరించి 

రహాన్యముులే న జై నమత గంథము” జె నగురువులయొద్ద నభ్యసించి, 

తర్వాత శై చె నమత ఖండనము చేసెను. 

కుమారి" 'భట్టునకో చాళుక్యులు పూర్ణ మైన యూతనిచ్చుటచే 

జై నమతనాశనమును వైదిక మతమునకు గట్టి పునాదియు నాతడు 

చేయగల్లినాడు. ఈతని తర్వాత నొక శాతాజ్ఞమునకు శంక రా చార్యుల 

నా రుద్భవించి యుపనిషద్భగ వ దీకా (బావా నూ (తములకు భామ్య 
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ములు (వాసి పీఠముల స్థాపించి, యదై (తమతమును బయలుదేర తీసి, 

నాస్తిక మకేముల పారదోలి జైనమత (గంథముల చాళ్లుక్యుల 

సనాహాయ్యమున దగ్గ ము వేసి వారలను జయించెను. నిలువనీడ లేక 

జె నులు పశ్చిమ చాళుక్యుల పాలనలో నుండి, చె నమత ( పాబల్యము 

గల కన్నడ డేశమునకు, _శాౌవణ జెలగాము వాఠతెవ్ ( పాంతములకు 

చేగిని విడిచిపెట్టిపోయిరి. అట్టివారిలో పంప, పొన్న, రన్న వంశీయులు 

గొందణు, పంప 94] లోను 997 మొదలు 1008 లో రన్నయు, 

భారతముల జై నప: ముగ _వాసిరి, ' 

వాజ్మయ పరిసితులు :- 
తె 

_బాహ్మణమత మభఖివృద్ధివాందిన చాళుక్యుల కాలములో పేగి 

"దేశమున వైదిక్రమత |పతిపాదక్ర (గంథముకైన ధర్మ శౌ నములు 

పురాణములు చేవాలయములోను రాజగ్భ హములలోను; పురాణ 

ములుగా చెప్పబడుచుండెడివి, ఆ విధముగా గూడ మతే(పచారము 

గలిగడిది, బ్రతర పవురాణములకంకొ గ్ర ద్వి చతరులకుగూడ నందు 

'బాటులోనున్న పంచవువేదమైన భఛారతమునం బే (పజకు ( వితిజనించి 

నది, అందుచే భారతమును తీరిక గలయప్వు జెల్ల పురాణము చెప్పించు 

కొొనడివారు, శుభ కార్యములందును పురాణములు చెప్పించుకొను 

టయు, భారత [పతుు (వాయించి పంచిపెట్టుటయు జరుగుచుండేడేెది' 

"న శతాబ్దమున పర మేశ్వేరవర శ్రయను పల్ల వరాజొక డచేవాలయమున 

భారతమును వురాణముగా జదివి చెప్పిన వారికై యొకయూరిలో 

నొక భాగ మొగౌనని తెలుపు నొక తమిళశాననము గలదు, వేగి 

రాజవంశేమున నొకరాణి యొకనోము చేసికొని భారతమును శత 

(పతులు 1 వాయించి (బావ్నాణులకు పంచిపెశ్తైనట్క, ఈ విధముగా 

భారతముపై (పీతియధికమాయొను. 

0 
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రాజనరేం ద స్థాపనాచార్భ్యుడు 
(శ్రీ వెదము 'వపెంకటరాయళా్త్రి 

నన్నయ భట్లారకుని గుటించియు, నాతని భారతాం ధికరణ 

మును గూర్చియు నాం[ధ దేశమునందు సుక్కు_కథలు వారంపర్య 

ముగా వచ్చుచున్న Aap 

ఈతడు భొరతము నాం (ధీకరించుచుండలగా అధ్యణా ఐ"ర్యుం 

డను పండితుందొకడు భారతమెల్ల నాం(ధ్రీకరించి రాజన ₹0(దునిక డకు 

"తెచ్చెననియు, నన్నయభట్టు మాత్పర్య్యముచేత నా (గంథమును తేగుల 

బెట్టించెన నియు (పతి, అక్ష కఏిజీవిత కారులు భార తొం థీకరణము 

అసంపూ క్కిగా  నిలిచివోవుట కాక కారణముగా మరియొక కథను 

_వనాసియున్నారు, “నన్నయ భట్టారకుడు భారతమును దెనింగంచుచు 

అరణ్య పరగమున దుండ'గా వేములవాడ భీమకవి కోపంబున' నన్నయ 

భట్టింకను నరణ్యంబున నే రోదనంబు చేయుచున్నాడా 1 ఇతండెపుడును 

నే యుండుగాకి అని శొవిమిచ్చెననియు, దానివే నాతని కప్పటి 

నుండియు మతి భమణము క లైననియు నందురు” అని (వాసి యిట్లు 

విమర్శించినారు. “కారణము లేకయే భీమన యాతనికి శాపంబిచ్చు 

ననుట స హేతుక్రంబుగ నున్నదిగాదు. (గంథములు వుజిఫొన్ని టింబట్టి 

చూడం ఏరలకు విరోధమున్న ట్లుగం గానరాదుగాని స్నేహితమున్న 

ట్టుగ మ్మాతము గానవచ్చుచున్నది.” అని ఈ కథను (తోసిపుచ్చిరి, 

(కవి. జీని, ఫు, ౫1౬) 

మై రెండు కథలును విశ్వాసార్ల్హములు శాకపోవుటయే కాక 

నన్నయ, మూడవ పర్వమును అసంపూర్ణ ముగా వదలెననుట సయి 
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తము వీ శ్వానార్హ్హముగాం గ న్పట్టుట లేదు, తిక్కన భార'తాం(ధీకర 
ణము నాంటికి నన్నయ మూడు పర్వములను సమ్యగముగా నుండి 
న్షే తెలియుచున్నది, 

“ఆదరణీయ సార వివిధార్థగతి విస్ఫురణంబు గల్లియ 
ప్లాదశ పర్వనిక్యహణ నంభ్భ్ళాతమై సెనుపొంది యుజ నం 
దాది దోడంగి మూ(గు కతు లాం భధ క విత ని శౌరదుండు వి 
చ్యాదయితుం ఢనర్చె మహే తాత్నుండు నన్నయభట్టు 

(తిక్కన, ఆం. భార, విరాట, ౧. ౬) 

కావున నన్నయ భట్లారకు(డు రం(ధ మహాభారతమునందు 
మూడు పర్వము లే రచించుటకు నాండు అవకాశ మేర్చడినదనియు, 
నాతే(డు సమగ గముగా “నిర్వహీంపి లేకపోవుటకో కారణము కవి 
యొక్క వార్థక్య మో, మరణమో తేక రాజుయొక్క మరణమూ, 
రాజ్యవిష్ట వమా ఆయి యుండవచ్చుననియు తలంపవలసి యున్నది, 
నన్నయ ఇట్లు తానే “ఆం ధక్షవిత్య పిశారదుండై" యుండు తన నహో 
భారయి 'అభిమతంబుగ తోడయి నిర్వహించుట” కిల యొప్యకొననో, 
ఈ న రాయణభట్టు చరి(తమేమో, అతనికి 'రాజన ౭ేందుని యాజ్ఞాన 
మున ఎట్టి వానమో- ఈ విషయ ములన్ని యు నన్నయభట్టు రాజరాజ 
న రేందుల చరి[తములు పరిశోధించిన విశదవుగున్తు, ఆం(ధ క 'ర్హాట 
(_దావిడ శాసనముల మూలమున సాటి రాజకీయ చరిత కొంత ఈ 
కంది విధమున రెలియవచ్చుచున్న ది, 

శ్థేక్రి వర్మ విమలాదిత్యులు : అనో 

'రాజురాజన రేం్యదుడు “విమలాదితా న్ త హా జుడు” (భారత, ద, ౪ రా 
1 

అది, ఆశ్యా. _9౭39) పమలాదిత్యుండును, ఆతని యన్నమైన శక్తి వర్శయు (దావిణాధీశు-ల న చాళారాజులతో సంబంధ బాంధవ్యముల 
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నంది నిరంతరము వారి సాయమును పొందుచుండిరి, ఇందుల కారణము 

నాంటి రాజకీయ క ల్లోలము లే, వాని నిచ్చట పరికించుట యు కృము, 

(కీ శ ౯౮౫ వణుకును చోళరాజ్యమును పరాంతకుండను రాజు 

పరిపాలించుచుండెను. ఈతని కాలమున "వోళుల బలము కొంత నన్న 
గిల్లి యుండినది కర్జాక దేశమును పరిపాలించు-చుండిన రాష్ట్రకూట 

చ క్రవ రృలలో (పసిద్దుంతైన ముమ్మడి క్ర ప రాజు చోళులమోాందికి 

దండెత్తీవచ్చి ౮ $"ండై వముండలమును సమ్మగముగా తన పరిపాలన 

లోనికి 'తెచ్చుకొనెను. అనయా నతెని రాజ్యము నే(టి మదరాసు 

చెంగల్పట్టు జిల్లాంవ ఆకు వ్యాపించి యుండెను, (Altekar Rashtra- 

kutas). పాతక చోళుని కాలమున ఈ భాగమును చోళ్లులు 

మరల స్వాథినము చేసిపొనలేక పోయిరి. క ర్నా టక దేశమునందు 

ముమ్మడి కృష్ణుని యనంతరము (0, శ, ౯౬౮ _పాంతమున కొట్టి 

గుండును, జాని వెవుక (న, శ, ౯౭౨లో కక్కాలు(డును చ(క్రవర్తు 

మనను వారు వాల బలహీనులై నందున తొంటి పశ్చిమ చాళుక్య 

వంశీయు(డై న ఇమ్మడి (శో లవుండు డీ. న, _౦౨ లో యుద్ధమున 

కక్క_లుని జయించి కర్నాటక చక్రవర్తి యూాయెను. 

సరిగా నీ కాలమునకు అంధడేశమున విప్లవ మొకటి సంభ 

ఏంచను. జబాచోడ భీముడను తెనుంస చోడ(డు వేంగీ పభువైన 

దానార్ల వుని యుద్ద రంగమున వధించి వేంగీ సా(మాజ్యమును డీ. గ 

౯౭౩ సం. లోనే అ_కమించెను దానార వుని కుమారులు శక్సివర్శ 

వినులాదికులు దేశమును త్యజించి పాతిపోయిరి. (21201062 

Bhima’ by Dr. N. Venkata Ramanayya Indian History 

Congress, 1939. p. 603) 

తెకుణమే ఈ యాం(ధరాజ సోదరులకు శరణ మేమి లభించెనో 

వెలియ రాదు. డీ ర, కారో నాంటికి రాజరాజ చోడుండు (దవిడా 
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దీశుడాయిను. (080125 1. p. 198) ఈతండు రాజ్యమునకు వచ్చిన 

తత్షణ మే చెళ రాజ్యమును వి స్తరించుటకు పూనుకోొ నెను, కర్నాటక 

లపహారించిన రాజ్యముల అను మరల సంపాదించుటకు పూానుకొ నెను. 

మహాబలవంతుండును, అపార రాజ్య కాంత. గ లనా(డదు ననుటచే 

సింహాననమునకు వచ్చిన యచిరకాలముననే చాలవరకు ఉత్తమ 

చొళుని స్వాధీనమైన తుండీర దేశమును మరల స్వాధీనము చేసికొనెను, 

ఈ కాలమున నాం(ధ సోదరులు చోళరాజు న్మాశయించినట్లు 

అనంతర చరితచే తెలియవచ్చుచున్నది. వీరు (దావిడబెశ మేల 

(ప వెశింపవలసి వచ్చినదో, _దావిడుల యా(శేయ మేల యు పేతీంప 

వంసీ వచ్చినదో అనంతర చరిత చూచినయగాని బోధపడదు, కర్నాట 

కులు చోళులకు నిరంతర శ(తువులు. కర్ణాటక తై లపునికిన్సి తెనుగు 

చోళ భీమునికిని సఖ్య ముండినదో చేదో తెలియదుగాని, పరాంతేకుని 

మరణానంతర విషయములచేత వారు మి(తులేమో యని తేలంచుట 

కవకాశము కలుదుచున్నది. సై'గా లె లవుండును, భీము'డును తవు 

(కొత్త రాజ్యములలో నప్పుడే పదురుకొను చుండిరి లట్టి సందర్భ, 

మున నాం్గధులకు అజవ'బేశ మే గతియాయిను. 

రాజరాజచోళుడు వేంగిని జయించుటకు ముందుగానే కర్నా 

టక చేశమువై దండెత్తి _తెలపునితో యుద్ద మొనరించుట చేతను, 

తర్వాత రాజసేయరంగమున చేంగీవిషయమున చొళులు _పశేశించి 
నవు డెల్ల పశ్చిమ చాళుక్యులు 'తామును ఆంధ _ డాపిడ కర్ణాటక ముల 

నడిమి ౭ల్ల లలో పోరొసగుటచేతలు ఈ కాలమున చొళ్లులును, శకి 

వర a విమలాదిత్యులను కర్నాటాం(ధ జటాచొడ న శ నమునకు 

జంకుచుండిరని శంకింపవలని యున్నది. వది ఎటున్న ను పట్టాభి పేక మైన 

3 వీడు సంవత్పరములలోపల గంగపాడి (అన గా నేటి మైసూరు 

రాజ్యము, నొళంబ వాడ (అనలా నేటి అనంతపురము, బళ్ళారి, 
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కదువుూారు జిల్లాలు) రాజ్యమును జయించుటకు రాజరాజు దండె త్తేను. 

(010125, 1 p. 207) 

(కీ శ. గాణా౨ సం కు కొంతముందు అనంతపురము జిల్లాలోని 
నల్ల గొండ "తాలూకాకు చేరిన రొడమను _(గామముకడ జరిగిన మహో 

సం గామమున చాళుక్య ఎల లపుండు రాజరాజును ఓడించి నూట 

యేబది యేనుంగులను యుద్ద తే (తమునుండి హరించెను, (5. 1. IIX 

1-77) ఇందు వలన అఛోటి చోళుల ఫురోగమనము భంగ మొండి 
నను నొలంబపాడిలోని దథీణభాగము మతము వారి స్వాధీనమం చే 
నిలిచెను, వందుచే వారికి వేంగి మాద చాడియిత్తుట కనుకూలములు 

కలిగినట్టున్న ది, వలయన క ర్వా టకులు వేంగి వారికి సాయపడవలయు 

నని వారు బళ్ళారి మార్గముగా వచ్చి కృ కు _తరముగా దాంటి 

కొండవీటి నీవు మార్ల్షమున పోవబయును,. ఇప్పుడు ఆ మధ్యభాగము 

వొళ్ళు స్వాధీన మాయెను. 

ఈ విధముగా సమకూర్చుకొని చెళులును, న _క్ర్వర్ష వబివములా 

దిత్యులును జటా-వోడ. భీముని ఎదుర్కొని (ర భక, గానానా_౧౦౦౦ 

_పాంతేమున కంచికి సమీపమున జరిగిన యొక యుద్ధమందు అతనిని 

చంపిరి, అనంతరము చొళబలముతో శక్తివర శ్ర జంగ్ సా(మాజ్యము 
నకు పట్టాభిపి. క్తుడాయును, (610123 I. 9. 217, 218, 219) బహుశః 

ఈ శాలమం జే వమలాదిత్యుండు చొళాధివుండై న రాజరాజు కుమా సె 
కుందా బేవిని వివాహ మాడియుండును. 

ఏదిఎట్లున్న ను ఆంధ రాజకుటుంబమునకు అర వపాత్తు తప్ప 

దాయెను, ఇందువలన డాదాపు డెబ్బది సంవత్సరములు ఆంధ్రభూమి 

(అ కర్నాట మైన్యముల సంకుల -సవురములకు. రంగభూమి 

యెను, అంధ భర్త పలుమారు తన స్థానమును వదలి దేశాంతర 

గతుండు కావలసివచె ఏను, కొని తుదకు అంగ్ థ (దావిడములు కొందును 
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చొెళరాజ చొెహ్ (తుండైన యాం (ధరాజన్యు పాలనకు వచ్చుటచే 

నాంధ దేశమునకు శాంతి చేకూరినది. 

వినులాదిత్య శ క్కివర్మల కష్టపరంపరలు (నేం నే ౧౦౦౦ లాని 

ఈ విజయముతో నూతన పరిణామము నండినవి. శృక్తివర్శ విమలా 

దిత్యులు “వేంగీ సామాజ్యమును 7 కొన్న వెంటనే పశ్చిమచాళుక్యులు 

చొళులతో డఢీకొనిరి, (ర్ం శ, ౧౦౦౩ నంవత్పరపు చొళశాననములు 

ఈ విషయమును, పసావించుచున్న వి, (333 of 1927 cholas 1 

p. 210) [క శ, ౯౯౭ సం, తేలపండు గతించి సత్య్యా[శేయు(డు, 

ఆతని కుమారుడు కర్నాటక చక్రవర్శియాయెను. ఈతనికిన్సి చొళ్లు 

లకును జరిగిన సం\(గామము గంగపాడ్ నాళంబపాడి రాజ్యముల 

కాజకగునో కాదో గాని (క్రీశ, ౧౦౦౬లో సీతదు వేంగిపై 

దండె క్తి వచ్చెను, దన్నాడయ న్నదల యను (పచేశములోని కోట 

లను ఈతని సేనాధిపకొయన బయలనంటబి యనునా(డు నాతే(డు 

తగుఐంబెట్టి కొన్ని దినములు చే బోలునందు విడిసియుండెను. 

(ఏ 1. 1. Vol. ౪71-102) ఈ దండయ్యాత వేంని స్వాధిన పజుచు 

కొనుట కన్న నక్కాలమున కర్నాటదేశమును ప్రవేశించిన చోళ్లు 

లను పాజుదోలుటకే యగును. వలన ౧౦౨౩ నం॥మునను, అతర్యాత 

చొళులు చాళుక్య రాజ్యమున (ప్రవేశించి బీజాపుర జిల్లాలోని 

దోనూజు వజుకును వ్యాపించి దేశమును కొల్ల లొట్టిరి. (E. I. XVI. 

p. 74) 
దంగ రాజ్యమును శ కీవర్మ (కీ నృ ౧౦౧౧ వణకు పరిపాలిం 

చను. అతండు గతించిన వెనుక నాతని సోదరుండు విమలాదిత్యు'డు 

రాజాయెను. కాని ఏ'కారణము చేతనో వెంటనే పట్టాభిషి కడుగాక 

ఫొంత కాలము చౌళడేశమున మామగారి యింట తిరువయ్య్యూరులో నే 
యుండెను. ఈతని శానవమొకటి (క్రీ, శ; ౧౦౧౮ లో తిరువయూా్య 

రులో కలదు. (215 0f 1894) ఈ కాలమున కోర్నాటకులు వేంగీ 

రాజ్యము నాకమించి. యుండి రనుటకు సబల నిదర్శనములు గలవు, 
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౧౦౧౫ లో రాజేంద్భచొళుడు వేంగి మోాందుగా కర్నాటక 

మ్యుపై దండె ర్తివచ్చి జయసింహుని జయించి మరల వేంగి యందు 

నిమలాదిత్యుని (పతిస్టించెను. 

విమలాదిత్యుండు ౧౦౧౮ వజుకును వేంగిని పాలించి చది 

పోయెను, 

రాజరాజనరేం (దుని యవస్థలు : 

కీ. న్య ౧౦౧౮ తర్వాత, యర్ వేంగీరాజ్యమున కలతలు 

_పారంభమెనవి. నిమలాదిత్యుని మరణానంతరము తఠుణ మే రాజరాజ 

న రేం దుడు రాజ్యమునకు రాలేదు. అతని (సవతి) తమ్ముడైన విన్లు 

వర్ధన విజయాదిత్యుడు పకి ఎ్రమచాళుక్యుల సాయమున అన్నను తమిటీ 

వైచి వేంగీ సామా్రజ్యమును నపవారించెను. రాజరాజ నశేందు%డు 
చేయునదిలేక: చాళదేశమునకు మూమ కడకు పాణటిపోయెను. (భారతి 

స్వభాను వైశాఖ. వు. ర32), వొళ దేశమున రాజరాజు గతించి అతని 

కుమారుడు రా చేంద)చొళుండు చక్యవర్హి రి యాయెను. ఈతందును 

తండవ'లెనే పరాక మ కాల్, డీ వ, ౧౦_౭౧ పాంతమున రెండు 

మై ఫై న్యములను- ఒకటి కర్నాటక మునకును, మతిమొకటి వేంగికిని పంపీ 

చాళుక్య జయసింహుని ఓడించి వేంగిని మరల (వాంచ తాను 

కొంత కాలము “వేంగియందుండి, స్వయముగా రాజ రాజననేం దునికి 

పట్టాభి ేకమొనరించి (దవిడ దేశమునకు మరలిపోయెను. (రాజేంద్ర 

నొళ్ళ చకవర్తి రి _. వేంగి భారతి, స్వభాను. ఆశ్వయుజ) రాజరాజనరేం 

(దుండు |. శ, ౧౦౩౦ వజకును నిరాఘాటముగా రాజ్యమును పరివొ 

లించుచుం డెను, 

మరల చిక్కులు _పారంభ మైనవి. డీ. న్య ౧౦౩౧లో విజయా 

దిత్యుండు పశ్చిమ చాళుక్యుల సాయమునంది కాబోలు, మరల 

అన్నను పాజర్నదోలి వేంగీ సాామాజ్యమునకు మహోానైభవమున 
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పట్టాభి పేశకము చేయించుకోొనెను (J.A.H.R.S. 1. P. 277.రాజ 

నకేందుడు బ్రంకొకమాజు చోళడేశమునకు పోయి తిరుగ అరవ 

ఎ. న్భమును చేకూర్చుకొని కీ.శ, ౧౦౭౫ (పాంతమున తిరుగ రాజ్య 

మును సంపాదించుకొ నెను. ఈ కాలమున సీతనికి పశ్చిమ చాళుక్యులు 

(సబల విరోధుల 'పతిఘటించిరి. ఈతని సె పై నము పచ్చునరికి "వేంగీ 

యందు చాళుక్యుల బలముండినట్లును వారప్పటిశే బెజవాడ కోటను 

సాధించియుండినట్టును నిదర్శనములు గలవ్ర. పశ్మీవు చాళుక్యుల 

సైన్యమును (పతిఘటించిన (దవిడ సేనాపతి (బావా డును; 

ఆతని (కింది సేనాపతులును కలిదిండియను |గామమున బరిగిన రణ 

రంగమున మడిసిరి. వీరికొజుకె రాజరాజ నశేం(దు(డు శివాలయము 

లను నిర్మించి నానికి భూదొనములు గావించెను, (కలిదిండి శొసన 

మున తారీఖు పోయినది. అది బహుశః ౧౦౩౫ లేక ౧౦౩౭ (సాంత 

“మేగాని ౧౦౪౫ కాజూలదని త్రో ౧చుచున్నదిం 

ఈ విషయానంతరము కొంతకాలము మరల శాంతిచేకూరను. 

గాసి యది కొంతకాలమే. రశ, ౧౦౦రీ౨ _పౌంతేమున పశ్చిమ 

చాళుక్య చ్యకవ ర్తి జయసింహుండు మరణించెను, నాని కుమారు(డు 

“జె టై /లోక్య వమాహ్లాహవమల్ల విరుదాంకితుండు, పర్యాక మెలి "మొదటి 

సో మేళ్వరుండు రాజ్యాధికోహణ యొనరించెను. ఈతండు (క్రీశ, ౧౦౯౮ 
కు ముండే వేంగిమై దండె! ఫ్ర్వచి చః "వేంగిని జయించి, తన నేనానాయ 

కుడై న శోభనరసు అను నాతనికి "వేంగీవురవ నేశ్వరుండి ను బిరుదును, 

“యువరాజ లాంఛనములను ఒనంగీ ' సమ్మానించెను, (Local 

Records Vol. 25 వ. 90. తకణమే రా చేం[ద-వోళుని కొమారుం 

డైన రాజాధిరాజు దండు వెడలి వేంగీ డేశమందలి దన్నాడయను 

(పచేశమున చాళుక్యుల బలములను థికొనెను ఈ దన్నాడ యను 

నది కప్పకు దకీణ తీరమునందలి దన్నాడ; చరిత్ర _పసిద్ధమైన ధాన్య 

నాటి, దన్నా లకోట, కడపజిల్లా 'జమ్మాలమడుగు "తెలూకాలో' నొక 
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దన్నాడ కలదుగాని ఇది అది కాదనుటక్కు ఎప్పుడు చోళ చాళుక్య 
యుద్ధ మేర్చడినను ఇరువుంకును ఛాన్యవాటికడ పోరు పొనగుటయే 
నిదర్శనము. ఈ యుద్ధమునందు చాళుక్యుల దండనాయకులు గండ 
పయ్య గంగాధరులను వారు రంగమున మడిసిరి, విక్కి, విజయా 
దిత్యుండు, సంగ మయ్య అనువారు పాజిపోయిరి .ఈ విక్కి_ యను 

మాడు సోమేశ్వరుండు రెంశవ కుమారుడై. న వకమాదిత్యుండని 

చరి త కారుల యభి| సాయము: విజయాదిత్సు డు రాజనరేం[దుని 

సోదరుడు విష్ణువర్థన విజయాదిత్యు డేగాని యన్యుంయ కా నేరండు 
సంగ మయ్య చాళుక్య దండనాయకులలో (| పసిద్ధుండు, ఆ వనుక 

వోల్చుల మైన్యములు చాళుక్యులను వన్నాడి 'ఫాల్లి పాక నగరము 

వజుకు వచ్చి దానిని తగులంబెట్టిరని చోళళాసనములు నుడువుచున్న వి, 
(51.107 329) 

కాని ఈ యుద్ధమునందు చోళుల శెంతమా1[లేమును విజయము 
కలుగ లేదనుటకు (ఏబల నిదర్శనము “వేంగి” వారి స్వాధీనము "కాక 

పోవుటయే. వీలయన, దన్నాడ కాడనుండి వారు _వకరుడాట వేంగీ 

నగరమునకు పో లేక పక్సిమమునకు దారితీసిరి. బహుకః చారి యుదే 
శము కొల్లిపాక కడనుండి అటు కృష్ణకు ఉ  శ్రరీరము. మోా(దుగాొ 
నడచి వేంగిని (ద వేశతింపవలయునని కావలయు, "కాసి కొల్లి పాకకడ 

సైతము పీరిని పెకి పోసీయక చాళుక | దంజడనాయకుం జొళం (డు అడ్డు 

పడి ఆ నగరమును కాపాడి వారి ఫురోగమనమును నిరోధించను" 
సింగణ దేవర నినునతే౭డు, బహుళ; నింధువంకశేజుఃడు, “వాలి పాకయె 

కావ దతశీణదిశౌకవాటంి అను బిరుదులను ౧౦౮౫ డీ. శ లో 
వహించి యుండుటచే నీ విషయము తెలియుచున్నది. (EB. C. Vil 
S.K 3.8) 

ఈ డదండయా\త యో విధముగా నివృలమై నంతట (కీ. శ 

౧౦౪౬? ప్రాంతమున మరల చోళులు దండెత్తి వచ్చిరి. ' -మరఠల మును 
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పటిపలెనే దన్నాడకడ యుద్ధమైసది. ““గండర్ దినకరన్, నారణన్, 

గణవతి, మదుసూదనన్” లనువారిని "తామెదిరించి ఓడించి తర్వాతే 

కంపిలి నగరము (పవేశించి అచ్చట రాజభ వనమును తగులంబెట్టినట్లు 

చోళులు చెప్పకొనియున్నారు. (ఏ. 1 17. 978). కాని ఎచ్చటను 

తాము వేంగిని (పవేశించినట్లు వపుకొనలేదు, గావున . వేంగి వీరికి 

స్వాధీనము కాలేదని తెలియుచున్నది; వైగా వేంగిని ప్రవేశించుట 

కవకాశము సెత మేర్పడ లేదని స్పష్టపడుయున్నది, ప్రై పె నుదహనింపం 

బడిన గండర్ దినకరన్ అను నాతండు చాళుక్య దండనాయకుంై. న 

గండరాదిత్యుండు. ఈత(డు ౧౦౮౪౭ (శ! లో సిందవాడినాడును పరి 

పాలి చుచుండోను.  మహామండ లే లేశ్వరుండు. “వుుండలంగావ, నాళ్ళిం 

మున్నిజివియను బిరుదము లీతని కుండుటచే నీతండు ఆమండలమును 

కాపాడుటకై చోళుల నెదిర్చినట్లు స్పష్టము. ( S.LI. IX-T 105) 

నారణన్ అనునతే(డు _బావ్మాణ మంతి మహో (పచండ దండనాయ 

కుడు నారాయణయ్య యనునాత(డు. మటియొక్ర _(బాహ్మణ దండ 

నాయకుడు, తర్వాతే మహామం(\క్రియెన వాండు, వాణస వంశస్థుడు, 

పూర్ణము జయసింహ చృక్రవంర్తిని కాపాడిన కాళిదాస మంతి" 

కుమారుడు. 

ఈ దండయా[తచే తేమపయుత్నములే మాత్రమును ఫలించక 
పోలా చోళులు ఆ మణు సంవత్సేరము తుంగ భ దనుదాలి పుందూరు 

(పవేశించికి. చేరారను నదీతీరమున చాళుక్యులకును, చోళులకును 
గొప్పు సం|గామమాయెను. పలువురు చాళుక్య దండనాయకులు 

చెజంగొనివోయిడిరనియు, వుందూరు నగరమును పాడుం బెట్ట, “మన్నెం 

దిబ్బ అను నగరమును నాశ మొనర్చి, అచ్చట జయస్తంభమును 

నాటినట్లు చోళులు చెప్పుకొనియున్నారు. (601 1890 5.1.]7.329) 
ఈ 'ఫ్రుందూరనునది పాదరాబాదు రాజ్యములోని మహాబూబునగరు 

జిల్లాలో కృ ష్టానడీ తీరమున నున్నది. ఈ నగరమును, పుం(ఢఫురమని 
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సంస్కృతమున వ్యవహరించుచుండిరని ఆరవ చాళుక్య వికిమాదిత్యుని 
౧౨-వ సంవత్సరపు ((సభవ) శాననముచే తెలియుచున్నది. ఒకా 
నొక మహో మండ లేశ్వరు(డు హాల ల్ల కరసు అను నాతండు ఫుందూరులో 

భీమనము[ దమను చెజువు కింద ఓక వైన బనదికి భీడానముచేయుచు 
ఆయూరిని పుందూరనియు, పుం(డపురమనియు పెర్కొని యున్నాడు. 

( తెలింగానా తాననములు చాళుక్య, _౨౮) మన్నెం దిబ్బ యను 

నది మాన్య ఖేట నగరము గాక మరి యేదైనను నమాప (పచేశము 
కావలయును, 

కాని చోళు వేమి చెప్పుకొన్నను వేంగి కర్నాటకుల స్వాధీనము 
తప్పలేదు ; చోళుల స్వాధీనము కాలేదు. మైంగా పచ్చిమచాళుక్యుల 

పట్టు గట్టిపడు చుండెను, చోళులను జయించనందుచేతనో, లేక వేంగిని 

క|తువులక లోచిక్క_ సీయక శకాపాడినందు చేతనో “తెలియదుగాని 

చాళుక్య సోమేశ్వరుని పెద్దకుమారు(డు రెండవ సోమేశ్వరుండు ఈ కాల 

మునకు సరిగా చేంగీపుర వరేశ్యరుండని శాసనములలో! వ్యవహారిం 
పలుడి యున్నా (డుం (BT- -I 84. (కశ; ౧౦ర౬) వేంగిని మరల 

సంపాదించి రాజన లేందు?ని సునస్థాపితు నిం చేయుటకు చోళులు చేసిన 

ఈ మూడవ (ప్రయత్నము శ విధముగా భంగనునది, మైగా 
చోవల 'బలము (క్రమముగా తగ్గుట కారంభమైనది. చాళుక్య చ [కవర్షి 
సోమేశ్వరుని కుమారులును. సామంతులును ముం] తోలునదండనా మ 

కులును మ్హో బబవంతులుండిగి. సో మేశ్వరుండు అటువె ఫు కొంకణ 

మాళవ దాహాళములను జయించి, అటువైవు వేంగీ రాజ్యము మోద 
పట్టు వదలక యుండెను, రాజరాజ నేం(దునకును, అతని అనుయా 
యుకును చ డేశమునందలి తిరువ వయూభూ్యరు నగరమే గతిగా 
నుండెను, డీ క, ౧౦౫౨లో 'వీతండు తికవయూ్య్యూరులోని నివాలయము' 

నకు మూడువందల రాజరాజ మాడలను చానమిచి శ్ శాసనము ' 

(వాయించి యున్నాండు, (S.LI.V.520) అజో! అం(ఛభామక తొలి: 
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సపోవక్రుండని (ససిద్ధినందిన వుహారా జెన్ని ఇడుములవను భవించెనోగ దా! 

బీడు _దాబజల పాతు మనకింత దుస్పహముగా నుండగా నాడు 

ఆ మహారాజు | దవిడడేశము నుండి ఎంత చింతించినో. తెల్పి అజవ 

రాజు కుమార్తె; భార్యయు అజవతయీ. ఎందరు అయ్యరు, పిళ్ళెలూ 

మొదలియార్లు కృష్ణాగో దావరీ నదీతీరముల నా(క్రమించిరో గడా. 

పోనిండం రాజనశేందునికి మరల నాజ్యము చేకూరిన చాలును. 

మరల చోళులు (గే. సృ ౧౨౫౧. _ రాజాధిరాజు యొక్క 

రాజ్యసంవత్యరములు లకి లో చాళుక్యుల విరాందికి గొప్పదండయా 

(తను సాగించిరి. [5.113711 1048.1049:E. C.IX 1/6), రాజూధి: 

రాజు మరల దన్నాడ క డకువచ్చి, పరణియను కావ్యము నంకితమంది. 

రట్ల పాడి మోందికి నడచి పుందూరుకడ “నిడువాడి తెలంగ విచ్చు 

య స్టన్ అనునతని జయించి ఆతని తల్లి దం[డులను చెజంగొని, అహవ 

మల్ల ని వేగులను అవమానపజచి తతిమి, శిరు తురై, పెసందుక 

చైవ భీమకాశియను నదులను చాంటి, వతగిరిలో విజయస్కంభము 

నాటి తనకు శరణన్న రాజులతో చెండాడి నొళంబన్, కాళిదానన్, 

వాముండనస్ , 5 కొమ్మయ్యన్, పిల్లవరాయన్ అనువారు కయ్యమిా 

యంగా జయించి, ఉత్చల సూర్దరుసి వంశీయుండు తన సాయ మపే 

మీంపయగా నభయమి చ్చ, పూర్వము లై లపుండు, ఉత్పలుని జయించి 

అతని కీరీటము నపహారించి తన యుద్ధ వెంకి కట్టి యుంచిన దానిని 

మరల ఉత్పలుని మనువమనికిచ్చి రట్టపాడి సప్తార్థలక్షమును జయించెనని 

శాసన విషయము, 

ఇదెంత మాతేము నిజమో తెలియదు. కాని వేంగి మా[తము 
స్వాథినము కాలేదు. రాజరాజనశేందునకు ఈ మాలు: | దవిడ 
బలమునందు నమ్మకము సడలిపోయెను. ఇకను అజువవారు ల 

కును జయింప లేరు. తన తముడు కోనుంసరాజు కాక: తేప ప్పదు a 
మాణు యుద్ధమున కన్న నేం దునకు ఏ2 అభ యణ మైనది. 
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ఇట్టి విపమపరిస్థితులలో రాజునకు “కుల _బాహ్నణుండైన నన్నయ 

భు సాయము గాపించినట్లు చెలియుచున్న ది. 

—నన్నయ సీన్రి.... 

నన్నయ ఛట్టారకుండు రాజళాజన కేం దునకు కుల|_బొహ్మ 

ణు(డు, అనురక్కు (డు; కాని “అవిరళజపహోమ  తేత్సరుడి. గుటచే 

రాజకీయముల యందాతేనికి .[పన క్కి లేదని తలుపరాదు: వలయన 
“లోకజ్ఞ డి నని చెప్పుకొనుచున్నా (డు. *స్యతృ్పతిభాభి యోగ్యుండును 

నిత్యసత గ్రవచనుండం;” నగుటచే మరల తేన రాజునకు రాజ్యము 

చేకూర్చు పనికి పూనుకొనెను. నాంటి కింకను మహాకవి భరత 

సంహితా రచన బంధురుడు కాలేదు, రా 'జేనిలకడ లేక “దేశ త్యాగిగా 

తిరుగుచుండ కవికి. అందును' 'అనురక్కు నికి [గంథము [(వాయునంతటి 

ఓపికయు, వ్యవధియునెట్లు కలుగును, 

ఆ కాలమున కర్నాటక 'జేశము నందువాణసవంశస్థులెనని యోగి 

_బావ్న్మాణులు గొప్ప పదవుల యందుండిరి. వాణన వంశస్థుండై న మధు 

సూదనయ్య “కుంతల రాజ్యలక్రీ లతా వసనంతు(డు, దుర qo మంగతే 

నిరతరిపు నృపాల అత నమాకర్ష మైక మంగతేము, సకలరాజ్య. కంట 

కోత్సాటన. (పచండ దోర్లండుడు,. అ చాళుక్య 'రాజ్యభార 

ధౌా-శేయండు. సార ౯ "మరాజనియోగ 'రాజాధ్యముండు, వాళభుక $ 

చ(శేశ్వర (పసాదాసాదిత యువరాజ పదవీ విరాజితు(డు” 9తేని 

వంగడము వాశెల్ల గొప్ప పదవులలో నుండిరి. కర్నాటక చక్రవర్తి 

యొక్క రాజ్యంత్యతమెల్ల ఏంచేతనే. యుండెను నన్నయభట్టు 

యొక్క. సుక్చుతమో, లేక 'రాజన రేం(దుని సుకృత మో ఈ వంశము 

నకు చేరిన నారాయణభట్టు నన్నయకు సహాధ్యాయి, వ్: విశ్వవిద్యా 

లయ మందుండగానో ఈ యిరువుర కును సహాధ్యాయ సాఖ్య యేర్చడి 

యుండవలెను ఆ స్వాతంగత బ్రముచే నన్నయ నారాయణ భట్టును 
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చూచి ఆతని సహాయముచే మధుసూదనయ్యను దర్శించి మరల 

తమ రాజుశే వేంగీ నా(మాజ్య మిప్పించి యుండవలయును. మధు 

సూదనయ్య \(పోద్బబలమువచే కర్నా టాధీశుం(డు సోకుశ్వరుండు "వెంటనే 

అంక్కరించి యుండును; వోళరాజును రణరంగమందు జయించుటయీ 

గాక అతని బంధువును, యుద్ధమున శే కారణ భూతుంై. న వేం వేంగీ నుండు 

రాజురాన ₹0(చుండు స్వయముగా నె తనకు వస్ండగుటకు చాల సంత 

సించి యుండును. "ఈయూ కెల్ల నాధారము ఈ (కింది పద్యము ఫ్ 

“పాయక పాక శాననికి భారత ఘొరరణంబు నందు నా 

'రాయణునట్లు వాణనధ'రా మర వంశ విభూావణుండు నా 

రాయణ భట్టు నాబ్బయ దురంధరుండుం దన కెష్టుండున్ నహో 

ధ్యాయు(డునై_ న వాండభిమతంబుగందోడయి నిర్శహింపంగక్ ” 

నారాయణభట్టు నంతటివా(డు *“ఉఛయ భాషా కాన్యర చనాభి 

శోభితుండు" భార తాం|ధీకరణమునకు పరుల సాయ ముపేఖీ.0చుటకు 

"కారణము పలువురు పలు తెగలుగొ నభ పాయ పడిరి ఇందు సువ్య 

కృమగు నట్టి విమయ మేమనంగా నారాయణభట్టు” వాజ్బయదురం ధ 

రుద గాక "దన కిమ్లుండున్ సహాధ్యాయి యు నైన వాడు! అందుచే 

నిరువురకు పరస్సర స్నే హోలి “ర్య స్యాతం(త్యము లుండియుండును, 

చె మగా సఏీతండు వాణనధ రామర వంశవిభాహణుండు. వాణనయ 

నునది అతని యింటిపేరు. ఇందుకు పాఠాంతములు వాసిగి అనియు, 

“దానును అనియు గలవు, కాని (శ్రీ) దండీ గుంట సూర్యనారాయణ 
శాస్త్రి గారున్కు చదలవాడ సుందరరావు శాస్త్రి గారును, కలిసి 

ము డించిన (పతి యందు '“వాణసి యను పాఠమునే ఇచ్చినారు, 

“వాణసి యను పాఠమే సాధువుగాంగనబడు చువ్న ది ఏవలయన,నారాణ 

భట్టు ఆం\ ధుడు కొండు 'కర్నాటకుడు, ఈతని జంధువ్రుఃం౦ దరును "కన్నా టక చేశమున గలరు, పె పె గానీఠండు ఆంధ "దేశమున. కే తై 9లోక్య 

మల్ల చేవర _పధానిగా వచ్చి యుండెన్తే! గాని. రాజన శేం (దుని. గ్ 
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తుండు కాండం, ఈ విషయము చామోరామమున నారాయణ భట్టు 
కూతురు కుష్పమ్మ ౧౦౫౫ లో చేయించిన దానవాసననమువే తె కెలియు 

చున్నది. SI] LIV .1010] ౭ 8 / /లోక్య మల్ల జేవర (ఏధాని యనశా 

చాళుక్య చ(కవర్తి శై /లోక్య వుల్లాహవమల్ల సోమేశ్వరుంజ పంపిన 
రెసిడెంట్ ఆఫీసరు, బ్రందుచే మటీయొక విషయము తెలియుచున్నది. 
'రాజరాజన రేం|దుడు కర్నాట సోమేశరునికి వశుడై అతని (పధాని 
నొకనిని తనకడ నుంచుకొనెను అనునది. 

వెల్ల (క్రీశ, ౧౦౫౧ నాంటికి జరిగియుండవలయును. ఆ సంవ 
త్పరము జరిగిన యుద్ధమున చోళులు పరాజయమందంగానే రాజరాజ 

న రేం[దుండు నన్నయ మూలముగా  సంధి(సయత్న ములు గావించి 

ఆ సంవత్సరమే మరల తన సింహాసనమును సంపాదించుకొని నారా 
యణభట్టు తనకడ నుండుట కంగీకరించెను. వలయన (మీక, ౧౦౫౦లో 

తీరువయూూ్యూరులో నుండిన రాజరాజన రేం ముండు ౧౦౫౧లో నారా 

యణభట్టునకు కెండేరుల నడిమి విషయమున నందంపూడి యను 

(గామమును దానముగా వొనంగుచు దానిలో సంస్కృ తాం 

(పాక్ళోత పె శాచీ కర్నాటాది భాషలలో మహాపండితునిగా వర్షిం 

చెను. ఈ శాసననమునకు దాత రాజరాజన రేం్యదుండు;. (పత్మిగహీత 

నా రాయణభట్టు; రచయితే నన్నయభట్టు. (ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్చ 

(తక 1. ఫుం రౌ; E. I.IV.P. ఏ00) ఈ చానమునకు కారణము 

పాండిత్యము మాత్రమే కాదనియు “తే లే /లోక్యమల్ల “జీవ వథాని” 

యను నాక్యముచే స్పష్టము. కావున నారాయణభట్టుయొక్క- పాండీ 

త్యము 'మా(తమేగాక అధికారము అతనికీ గారవములను సంపాదించిన 

దని తలంపవలయును, 

ఆం[ధ మహాభారత రచనాకాలము 

తన 'పలిబావ్నాణుండు ప్రయోగించిన ఈ సలిచే రాజురాజ 
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నరేం్యదుండు మరల తన రాజ్యమును: నంపాదించుకొనుటయీ గాక 

సోదరునివలని బాధను తప్పించుకొనెను, విష్ణువర్థన విజయాదిత్యుని 

క ర్నాటకులు శాంతిపజిచి నొలంబపాడి దేశమునకు అతనిని సామంతు. 

నిగ నేర్చాటు చేసిరి 

ఈ 'బెబ్బచే చోళులకు యుద్ధమునకు మొగము "లేకపోయి 

కాని వారేమో యుద్ధ ప్రయత్న ములను మాన లేదు. రాజన న 

మాత్రము తన జీవితమునందలి తుది పదిసంవత్సర ములు డీ క,౧౦౫౧ 
మొదలు ౧౦౬౧ వణకు శాంతి చేకూరినది. ౧౦౫౧ నాటికి రాజ 

న లేం చుండు ఏబడి యేండ్ల వృద్ధుండుగా నుండును, తండి గతించు 

నా(టికి (౧౦నితాా ఇరువదియేండ్ల వాంకంగా నుండినను నేంటికి ఏంఒది 

యేండ్ల పై మాట, కాని నాటికే యీతనిం దజుమగల్లిన బలిస్టుండు 

తమ్మ్ముండుండినందున ఇంకను పెద్దవాండుగ నుండును, 

మరల రాజ్యమందు కుదురుకొనిన వెంటనే మొదటిపనిగా 
సీత! దం తన రాజధానిని "వేంగీపురమునుండి రాజమ హేం్య దవరమునకు 
మార్చుకొనియుండవలయును. వేంగీవురము అనునది అంతవరకు వేంగీ 
దేశమునకు రాజధానియని కర్నాటకుల బిరుదులచేతను, ఇతర (సస 
వముఅచేతను రెలియుచున్నది. ఇంతవరకు జరిగిన నం (గామములచే 
శ| తువులకు అందుబాటులో నుండినది. కసా గోదావరుల నడిమి 
'పచేశమున నుండుటకన్న కొంత దూరమున నుండదలంచి, యాతండు 

గోదావరికి తూర్పుతీరమున తన నాముభేయముననే నూతన పురమును 
రాజము హేం| వరమును నిర్మించుకొ నెననుట స్పష్టము, ఈ విషయ 

మునే విన్నకోట పెద్దన కావ్యాలంకార చూూడామణిలో నిట్లు చెప్పి 

నా(డ్చు రాజమహే హీం| ద్రవురస్థాత రాజన రేయ్యదుం "ఇెమ్యవతాత యే 
విభునకు” 

టైగా రాజిరాజన ేం్యదు నికే. రాజము Ey: _చదుడనియు "పేరు 
గలదు. | 

tel 
మ 
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“రాజ కులైక భూషణుడు. 2264626624 

వ. .రాజమహేం\ దుం డున్న తిన” (భారత. అది. లీ) 

అటనే ముందు వచనమున “రాజరాజన శేం_దుండు? అనియు, 

ఇట్లుశాంతి యేర్పడిన యనంతరము తనతోపాటు కష్టము 

ననుభవించిన 'యనుర కనక) తన కాతడొనర్చిన సాయమునకును 

అతనియందు కృతజ్ఞత చూపువాండ్రై భార తార్యధీకరణమునకు అనుజ్ఞ 

నిచ్చియుండును. నన్నయ నారాయణభట్టు రాజరాొజనశేం\ దులు 

మున్వురును సుఖంబుండిన ౧౦౫౧-౧౦౫౫ సంవత్సరముల నడిమి 

కాలమున “వద్యావిలాసగోస్ట్రి సుఖోపవిష్టుండయి. యిష్టకథావినోదం 

బుల్ల నుండి ముక్క_నా౭డు” “నన్న పౌర్యుం సూచి “వరచళుశ్యాన్వయా 

ఛ్ధారణుండు. “కృష్ణదై సాయన మునివృషభాఖభిహిత మహాభారత బద్ధ 

నిరాపితార్థ చేర్చడం "జెనుంగున రచియింపు మని ఆనతిచ్చియుండును, 

కష్టములన్నియు6 గడచిపోయినవి గావుననే “వేంగీ బేశంబునకు నాయక 

రత్నంబునుం బోని రాజమ హేందపురంబునందు మహిమతో. బరమా 

నందంబున నవవరతమహామహీ రాజ్యసుఖంబు లనుభవించు”చుండెను, 

౧౦౫౫ సం. తర్వాత నారాయణభఛట్టుండెనో "శేడో చెప్పట కాధార 

ములు లేవు ౧౦౫౧ లోనో, లేక కొంతే తర్వాతనో (సారంభించి 

భారతమునందలి తొలి మూడు పర్వముల నాంధీకరించి నన్నయభ 

ట్ట న్తవించియుందును. -తేనిచో ౧౦౬౧ లోపల (గంథమును పూర్తి 

చేసియుండ బేండా ? లేక "లోక జండు గావున రాచ కార్యముల నడుమ 

ఆమా(త మే అవశాశము దొరికినది గావలయు, పైగా నీతండు నారా 

యణభట్టు నంతటినాని సాయమును ఎంతవణకు పొంచెనో తెలియదు 

గాని తనకు (సహాధ్యాయియు ; “ఇష్టుడును సాటిపండితుయ నై నట్టి 

వా(డు చంతనుండి, 'అభిమతంబుగ తోడయి నిర్వహింపంగా- మోందు 
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మిక్కి-లి అతండు వేంగీసా(మాజ్యమును తన రాజున కిప్పించియుండగా 
తనికింతమా (తము కృతజ్ఞత చూపుటలో సాక్చర్య మేమి ? అంతవజు 
కును భార తాది (గంథములు కన్న డమున రచితము_లె యుండినను 
అవియన్నియు జై టైననం[పదాయానుసారులు, బె దికమత (పవ్నర్త రన 

కాదర్శమైన భార తము 'కావలసియు౦డెను, ఆయా లాతిభాహా[ంథార్థ 
ముల నెజటింగిన నారాయణభట్టు నారాయణునట్లు నిరంతరము ఉళ్సావో 
'మొసంగుచుండియుండును. ఆ కాలమున చె జె నమతమును నిర్మూలించి 
కె వమతము తలయెత్తుచుండెను. రాజరాజన శే. (చుడు (_దావిడ సవా 
బానము చేత గాబోలు నన్నయత్రో “జగత్చరిపూజ్యములై న యిీశ్వ 

“రాగమముుయందు నిల్చితిం (బకాశముగా హృదయంబు భక కీ తోన్” 

అనియు “ఇవ్యీనున్ ” అను పద్యమున “పార్యతీపతి పదాబ్దధ్యాన 

పూజామహోత్సవమున్ అనియు తన కివపూజానిరతిని చెప్పుకొని 
యున్నాండు. ఇట్టి పరిస్థితు లేర్చుడంా 'నానారుచిరార్థ సూ క్షినిధి 
నన్న యభట్టు తెనుంగుకన్ మజబోభారత సంహి-తారచన బంధురు. 
డయ జగద్ధితంబుగాన్.” భారతేరణమున పాక శానసికి నా రాయణు(డు 
సారథ్య మొనర్చి క్రి షృష్టనందర్భములలో నువాయములనేర్చి విజయము 
చేకూరి చినట్లు నన్నయకు నారాయణభట్టు (ఐవోత్సాహకారకుండై 
_(గంథరచనను నిర సహీంవించెను. సారధి నొరాయణు(డు, పోరాడిన 
వాడు పాక శానని, నారాయణభట్టు (పోత్చాహకుండం, నన్నయభట్టు 
రచయిత, ఇను (పథమాంధ్ర్యగంథము అంధులకు (దావిడదాస్య 

కృకతా సూచక ధ్యబమై యొవ్చారుచున్నది, . 



నారాయణ భట్టు 
శ్రీ కొల్లూరు సూర్యనారాయణ 

.. "తెనుగు కవిత్వము .- గుణగ. విజయాదిత్యుని ..శాలముననే 

పాశ్రసూపియున్నను నన్నయ కవి మహాభారత రచనాబంధురుడగు 

వరకు జగద్విదితేము "కాలేదని భావించుట అనాచిత ్రముకాదు* విధా 

తృనక్రైన శక్యము కాని దుర్భమార్హజల గౌరవ భారత భారతీ నము 

(దాన్ని దజిచి నీదుటలో నిమ్ముహా మహానికి తొక్చడిన వాజ్మయ 

భురంధరుడు నారాయణభట్టు. భార్తతావశాెరిక మందే" యీ* వివ 

యము పేర్కొనుచు నన్నయ--= 

“పాయక పాక శాసనికి భారత ఘోర రణంబునందు నా 

రాయణుంనట్టు వాసిగ ధరామర వంశ విళూపణుండు నా 

- రాయణళభట్టు వాజ్మయ .ధురంధరుండంం దన కిష్ణుండున్ నహ 

ధ్యాయు(దంనై న వాండభిమతస్థితిదోడయి నిర్వహింపంగాన్.” 

అని పెర్కొనియున్నాడు, ఇది తప్ప భారతమున నా రాయణభట్టును 

గూర్చి మురెచ ఎటను (్రస్థావింపబడ లేదు, దీనినిబట్టి యీాతని (బహ (2 

ణుడు, వాజ్మయ ధురంధరుడు నన్నయకు _డ్రియస్నే హితుడు, సహో 

ధ్యాయుడునని తెలియుచున్నది, తోడయి నిర్వహించెననుట తప్ప 

. నారాయణభట్టు తనకెట్టై సహాయము చేసెనో స్పష్టముగా. చెప్పి 

యుండని “హేతువ్రున తత్పహాయమునుగూంర్చి పెక్కు. అభి పాయ 

భేదము 'లేర్చడినవిం.. అవి (పస్సుత విట .యయసంగతము,. ఆ తోడ్చాటు 

బహుభంగుల నొప్పియుండవచ్చును *.__ భారతావతారిన్రుబట్టి మనకు 
'పరిచితుడైన నారాయణభట్టు వివరము లింతవర కేం . 

నారాయణభట్టును గూర్చి మనకు - తెల్చుతున్న .మరియిక్ర 

. నారి త్రకాధారిం నందమపూడి 'తాసమశాననం.* ఈ శాసన) కార్య 
కర్త నన్నయభట్టు. ఇది రాజరాజ నందుడు నందనువూడి య్యగ 
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హారమును నా రాోయణభట్టుక ఛారవోేసిన దానశొననమగుటచే దాన 
3 

గ (గహితగా నారాయణభట్టు వర్మింపబడినాడుం అందిట్లున్నది--- 

లే 

వారీతగో, తే హరిమూ ర్హి రాప_స్హరబ దిజ (శేష విభుర్వినీతః 

నదాపురోడాశపవి[తవ వ్ క్ విద్వాన భూత్క_౦చెన సోముయాబజీ= 

తస్య (థ్రి)మాన్ హీవుకర కర (పస్ఫురత్కీ_ ర్తి రాశే 

రాసి త్చూనుః సకల విదుపామంచితః కంచెనార గి 

యం మన్యంతే యమ మరిగణాః కామళేనుం కఏం[, దాః 

కీడారామం సరమ సువ్భాదో జీవితం బంధువర్దాః॥ 

తస్యాత రజో మహాతా గసనుజని శె"బాంజవేయ ఇతి వీడితెక 

(పజ్ఞాజిత వాచస్పతి రకలంకో శంకనామాత వో! 

తన్యచ సుధర్భ పత్న గుణ శాలిన్యాశ్చ సాను కొంబాయాః8 

అభవ దనుస్థిత జగ దుపకరణో నారాయణ _సనయ౩! 

యః నరస్క్భృత కర్ణాట |పాక్ళత పై శాచికాంధ భాపాసు! 

కని రాజ శేఖర రఫి (పథితః సుక విత విభ వేన॥ 

కఏన్మ సీపొలవ దుర్విదగ్ధాన్ మనోవారాఖిర్ని జ సూక్రిభిర్యః 

కుర్వన్న గర్వాన్సటు భిర్చి భ_ర్థిన్ కవీభ వ(జాంకుక నామ 

సార్ధమ్॥ 

తయై సకల జగదభిగుణశాలినే। సరస్వతీ కర్తావతంసా అస్టా 
దశావ ధారణ చ్యకవ ర్తిన। నన్ని నారాయణాయ... 

». 
9 ఆ ఇ ఇ క ఆ ఎలి శ కత ఈ కలి ఈ * ఇ భక తట 6 ఇడ కక 4 

—ర్హి౦దు నారాయణభట్టు నామము “నన్ని నారాయణుడిని 

చెప్పబడినది. “నన్ని” శబ్దము కర్తాటక భాషలోనిదనియు, దానికి 

“సుందరము లేక (పియమూ అగు నర్థమున్న దని పండితాభీ_(పాయము. * 
సాధారణముగా యిటువంటి దాన శౌననములందు డానగహీత 
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వంశమును మూడుతరముల ముందునుండి చెప్పట సం_పదాయము,. 

హాోరీతగో త సంభవుడు, ఆప_స్హంబసూ( తుడు, విద్వాంసుడు, ద్విజ 

శేషుడు నైన కంచెన సోమయాజి యీతని ముకాత, శత్రువులకు 

కాలయముడే, కఏిం(దుబకు కావు భేనువై బాసి క్కే_న కంచనార్యు 

డితని పితామహుడు, వుహాతు డు, శౌచాంజ నేయుడు, (పజ్ఞాజిత 

వాచన్చతిమయైన యకలంక శంకనామాత్యు పితని తండి, ఈ థంకనా 

మాత్యునకు గుణశాలినయిన సామెకాంబవలన కల్లీన పుతుడే యీ 

దాన(గహీత నారాయణభట్టు. ఈ శాసనమందలి వర్ష నలనుబట్టి “జగ 

దుపకరణుడిని చెప్పబడిన యీ నారాయణభట్టు సంస్కృత, ప్రాకృత 

కర్ణాట, మై శాచికాంధ భాషలందు కవిత్వము చెప్పగల కవి రాజ 

శేఖరుడనియు, సుక్రవిత్వ విభవముతో సామాన్య కవుల గర్వము 

నణవెడి కవీభ వ జాంకుశుడనియు, నరస్యతి కశ్తావతంసుడనియు, అస్టా 

దశావధారణ చ(కవర్హియనియు తెలుస్తోంది. గోదావరి పాయలైన 

వాళ్ష్టు వెన కేయల మధ్యనున్న “ఆండేరుల నడిమి విషయముని 

నందమపూడి య(గహోారము సర్వకరపరియారువుగా నొక చం(ద 

(గహణ సమయమున పీత్రనికి ధారాపూరకముగా నొనగబడినది. 

నారాయణభట్టును గూర్చి (పస్తావించిన వురియొక శాసనం 

దాహెఠామమునందలి కుపమ శాసనము." ఇది శకవరుషంబులు 

977వ సంవత్సరమున తై )లోక్యమల్ల దేవర "(ప్రధానిగా చెప్పబడిన 

నారాయణభట్టు కుమా _ర్తెయిన 'కుపమి దాహొరాము భీ మేశ్వర-దేవరకు 

అఖండదీప మొసగినట్టు "తెల్చడి శొననము. 

య . -శేకవర్గ 977 గునేంట భీమే 

శ్వర డేవరకుం జగక్రనర్తి తే /లోక్యమల్ల దేపర (పధాని నా 

రాయ ణభట్టు కుంతుజు కుపమపెట్టిన అఖన్లవ రి లోహాపు దివి 

(39) 
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ఈ వ్యాసమునందు చర్చింపబడునది యీ చెప్పబడిన నారా 

యణభట్టు మువ్వురు నొక్క_రగుదురా లేక వేర్వేరు వ్య క్తులా యను 

నంశేము. ముగ్గురును ఒశేకాలమున ఒకే (పాంతమున నివసించిన 
వారైనను గతములో నేర్చడిన వాదముల ననుసరించి యీ విషయ 

మవనరము కానేరదు, 

"మొదట భార తావతొరికయం౦ందలి నారాయణభట్టును పరిశీలిం 

తము. ఈయన ఆం| భమహోభారత క_రైన నన్న యభట్టునకు సహో 

ధ్యాయుడం, భారత రచనను జి న డయి నిర్వహించిన వాజ్మయ ధురంధ 

రుడు. ఈతడన్న నన్నయ కనలేని గెరనాభిమానములున్నట్లు అవత” 

రికయందలి పద్యము సృష్టపజుచుచన్న ది. 

ఈతని గృహనావుము *వానసి యని చెప్పటం జరుగుతోంది. 
పై పద్యమునందలి రెండవ పం కిలో “వాసిగ ధరావురవంశ. విభూ 

వణుండు” అని వావిళ్ళ వారి _పతిలో నున్నది. ఆం|ధకవి తరంగిణిలో 

నుదాహారించిన పద్యమున “వాసిగికు బదులుగా 'దానును యను 

పద మున్నది. తంట నాహత్య పరిప.త ్క_ర్యాలయమున నుండెడి 

మొక (పతిలో “మానని అని యున్న దట, “ోవనానసని యనుటకు 

బదులు లేఖకుడు పొరపాటున “మానసి అని [వాసియుండుననియు 
“వానసి” పాఠము సమంజనమనియు వాగంటి శెమయ్యగారి ఆఫీ|వా 

౦04 దీనినిబట్టి యీతని గృహానామం *ీవాననోగా భావించటం 
ge 2 పె పద్యంలోని ముఖ్యమైన “పదం” యిన్ని మార్చు 

లక్కు పాఠాంతేరాలకు గురికావటం గమనించదగిన వివయం. కొన్ని 

భారత (ప్రతుల్లో యో పద్యం లేనేలేదు.” అసలిది అప్పకవి “కల్పితం” 
కరాడా కావచ్చునని కొందరి వాదం. కాని అలా భావించటాన్మ్కి_ 
అఆస్కారంలేదు, నన్నయ కాలమున, నన్నయకు. నన్నిహితుడై , 
సంస) క్రలే _వాక్ళ తే కర్ణాట చె జై శొచికాం(ధ భావలయందు కవి రాజ 
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కేఖరుడై న నారాయణభట్టోక రుండినట్టు నందమపూడి శాసనము 
బాటుచుండ యా పద్యమును కల్పీతమని _భమించుటకన్న చా_స్తవ 

ముగా (గహించుటయే యుక్తము. ఈ యిర్వురి నారాయణభట్టుల 
వర్ష నలును సరిపోయినవి కనుక, యిరువురును నన్నయకు సన్ని హితులే 

కనుకు యా భారతావతారికయందలి నా రాయణభట్టును; నందము 

పూడి దాన|గహీత నారాయణభట్టును ఒక్క_శేయని గుర్తించుట 

కట్టి య భ్యంతరమును "లేదు, 

ఇక “కుపమి తాసనమున _ చెప్పబడిన నాగాయభట్టితడగునో 
కాదో విచారించవలసియున్న ది. ఈ జాననమునందలి నారాయణభట్టు 
తే /లోక్యమల్లుని మంత్రియని శాననమున స్పష్టముగా యున్నది. 
ఎ )లోక్యమల్ల, అవావమల్ల బిరుదాంకితుడై న యీ పశ్చిమ చాళుక్య 

చక్రవర్తి కల్యాణి నగరము రాజధానిగా తతా_లమున పాలించు 

చున్న సోమేశ్వరుడు. అతని మం్శికుమూ_శ్తయెన “కుపమి వేంగీ 

డేశాంతర్గతమైన దామౌరామమున భీమేశ్వరుని సేవించుటే. [శ 
1055లో వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదితప్ప నా రాయణభట్టు వంశగో తా 

దులుగాని, పూర్వుల (పశంనలుగాని _పస్థావింపబడ లేదు. ఈతడు మై 

నారాయణభట్టగునో కాదో గమనింపవలసియున్న ది, 

ఒకే కాలమున, ఒకే |పాంతమున అబే నామముతో కన్బడు 

చున్న స్వుడు యా యిర్వురు సారాయ ణభట్టువు ఒకరుగ గుర్తించు 

టలో పొరపాటులేదు. కాని అనుమానించుటకు కారణములు బలముగ 

నుండవలెను, కేవల నామ సాదృశ్యము చాలదు, 

కొవు ప్రైజు 'వేంకటలమ్మణరావుగారీ విషయము చర్చించుచు * 

అంతటి చ(కవ ర్తి (పధానిమైన నారాయణభట్టు "వేంగీశుని యాశయ 
మున కెట్లు వచ్చి నందమపూడివంటి కుగావుము చెందుకు దానము 

పట్టవలసివచ్చినదో పరిశలించుచు, నీతడు ముందుగా పశ్చిమ బాళుక్య 
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నా మాజ్యమున మం తైగానుండ్ యుందుననియు, తర్వాత య్ "కార 

ఇమువలననో దానిని వదిలిబై చి వేంగీ చాళుక్య (పభువైన రాజరాజు 

నా|శయించెననియు భావించినారు.  మతవిషయమున కల ఛన్నాఫ 

('పాయమో రాజకీయ కారణమో యీతనిని కన్నడసీమనుండి 

తెలుగునాటికి మరలి చియుండును.3* 

నేలటూారి వేంకటరమణయ్యగారీ విషయమును మరియొక విధ 

ముగా నూహించిరి.* మారుచున్న రాజకీయ పరిస్థితులలో పశ్చిమ 

చాళుక్యుల నదిరించుటకు భతిల్లీ న రాజరాజు రంగము తన కనుకూల 

మగువర కును కల్యాణ చాళ్లుక్వు లకు లౌంగియుండుటక న్న మార్లాంత 

రము లేక, ఆహవమల్ల సో మేశ్వరునిత్ నంధిచేసుకొ నెననియు, దీనితో 

వారిమధ్య సుహృ ద్యావము 'వెలసెనసియు; తన్నిదర్శనముగా ఆహావ 

మల్లుని (పథానులలో నొకరైన నారాయణభట్టు దేంగినాటికి రొజు 

కీయ 1 సతినిధిగా పంపబడి యుండుననియు భావించిరి. 

భావరాజు "వేంకట కృష్ణారావుగారి యఖి_పాయ మింకొక విధ 

ముగా నున్న ది** నందమఫూడి శాసనమున నన్నయ, నారాయణభట్టు 

-వెదుపీ. కవితా పాటవములనేగాని, యతని తరతరములనుండి యనుభ 

ఏించుచున్న మిం(తిత్వమును _పశంసించియుండక పోవుటకు కారణము 

లున్నవనియు, కొొప్పం యుద్దానంతేరము సారాయణభట్టు కర్తాటక 

"దేశమున నుండ నిచ్చగించక 'రాజరాజన రేం(దుని వెంట యాం భా 

వనికి వచ్చియుండజెననియు, నన్నయభట్టు | వేరణముకూడ దీనికి "కార 

ఇమై యుండుననియు ఏరి అభిపాయం. ఈయనే మరియొక సందర్భ 

మున," నారాయణభట్టు - పరిపాలనా 'బాధ్యతలనుండి -వె దొలగి 

(పశాంతతతో కవిగా, పండితునిగా తన స్నేహితుడైన నన్నయతో 
కాలము గడపదలచి నాజన్యుగం; రసజ్ఞడంనై న "రాజరాజు కొలువు 

చేరియుండునని (వాసీరి, 
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పరి యభి పాయములనుబట్టి నారాయణభట్టు తన చిన్ననాటి 

నన్నయకు సహాధ్యాయుడై. మలగి విద్యానంతరము తన 'తాత 

తం(డులు నిర(హాంచుచున్న పశ్చిమ చాళ్లుక కమం (తి పడవీ బాధ్యత 

లను చేబూని 'కాల| క్రోమమున- 

(అ) తనకు మారిన పరిస్థితులలో కల్యాణి నగరము విడిచిపెట్టి రాజ 

"రాజు కొలువు చేరి నందవుపూడి య(గహొము కొసి, తన 

సహాధ్యాయుడై న నన్నయకు భారతరచనలో సహాయపడి 
యుండునసిగా ని, 

(ఆఅ) 'రాజరాజన లేందుడు రాజకీయముగా నిల! దొక్కు_కొనుటకు 

పశ్చిమ చాళుక్యులత్రో నంధి చేసుకొన్న ప్పుడు ఆ షరతులలో 

నొక భాగముగా సోమేశ్వరుడు తేన మంతొయెిన నారాయణ 

భట్టును వేంగీశునియొద్ద తన “స్థానాపత్రిగా రాజమహేంద్ర 

వరముననుంచి యుం౦ండుననిగా ని- 

చెప్పుకొనవబసియుండును. అక్షైను నారాయణభట్టు. కల్యాణి పాలకు 
లతో నరిపడక పదవి పరిత్యజించిగాని, క ల్యాణి పాలకుని యాజ్ఞ నౌదల 

దాల్సీ -వేంగీశుని చర్యలు క నిపెట్టుటకుగావి. వేంగి నేలకు తరలివచ్చి 

యుండును. ఈ రెండంశములలో నేది సరిపడినను నన్నయ స్నేహితు 

డైన సందమపూడి[గహిత నారాయణభట్టును, కుపమ తేం(డియు 

పశ్చిమ చాళుక్య (పధాసియునె న నారాయణభట్లును మొక్క శేయని 

భావించవలసి యుండును, ఈ ఏషయములు వివరముగా పరివీలింతము. 

భారతావతారికయందలి నారాయణభట్టు తన కెన్టుడని పండితు 

డని నన్నయ పేర్కొన్నాడు. అదే నన్నయ (వాసిన నందమపూడి 

శాసనమున నారాయణభట్టు పాండిత్య ఏిభవాన్ని మరింత చక్కగా, 

ఏసులంగా (పకేంసించాడు, కనుక యీ నారాయణభట్లిరువురు నొక శే 

యని నిస్సంచేహంగా గురించటం జరిగింది. కానీ కుపవు తండి)గా 
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దాహ రామస్రు శాసనంలో పెర్కొ_ నబడ్ల (పధాని నా రాయణభట్టును, 
యా పండితునిగా గుర్పించటాసన్కి అవ కాలళొలు తక్కవ, శకెవల 

నామసాద్భశ్య మే ఆధారం, దీనినిబ్మ్తే చరి (త కారులు వేరేేరుకోణాల్లో 

నూాహించవలసి వచ్చింది. కాని యీ పశ్చిమ చాళుక్య (పధానియె 

నన్నయకు భారత రచనా కార్యమున తోడయియుండుననుటకు సిర్చా 

ధకమైన ఆధారము లేదు. ఎటువంటి ఆధారమును లేనిజే వీరిరువురి 
నొక్క_రుగ భావించుటకు వీలులేదు. ఎవరో అనామక్రని విషయమున 
నెస్లేన భావించుకొనవచ్చును గాని, యొక సాహితీవే త్తమైన నారా 
యణభట్టును, నురియొక రాజనీకి ధురంధరుడై న నారాయణభట్టును 
ఒక,..రుగ భావించి యటు కల్యాణి చాళుక్య చరి (త్రయందును, యిటు 
వేంగీ చాళుక్య చరిత్రయందును ముఖ్యమైన మార్చు నాపాదించు 
యంశేమును యింత చిన్న సాత్యాధారముతో _ నిరూపింపబూనుట 
సవుంజనముకాదు. ఇది ఒప్పదగిన నిరూపణ కాదని “ఆం (ధ కవితరం 
గిణి క్వర్తకూడ యభి్యపాయపడిరి, 

ఈ పిపయము చర్చించు సందర్భమున నందమపూడి, దాతా 

'రావువు శాసనముల కాలములు, తీత్సృమయమున 'వేంగీ-పశ్చిమ చాళు 
క్యుల మధ్య నెలకొనియున్న రాజకీయ పరిస్థితులు వేర్కొనటం చాలా 
ముఖ్యం, నందమపూడి శొసనం UE 1058 సం॥నను, కుపవు దావా 

రామవు శాననం (క॥శ॥ 1055 సం॥నను యీయబడినవి. ఈ సంవత్స 
రములకు ముందు వెనుకలలో రాజకీయ పరిస్థితులు, వాటి పరిణామ 
ములు గ మనింపవలసియున్న ది. 

దతీణ హిందూ ేశ చరి తలో వేర్కొన దగినవి రాజకీయ 
ముగా వేంగి కొరకు, భొగోలికముగా రట్టపాడి కొణుకు చోళ_ పశ్చివు 
చాళుక్యుల మధ్య నడచిన పోరాట పరంపర. ఇవి ఒక్కసారిగ ఆహావ 
మల్ల సోమేశ్వరుని నాటినుండే పుట్టినవి కావు, నాటికి అర్థ శతాని 
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ముందట వఇరివిబెదంగ నత్యా(శయుడం కల్యాణిని, రాజశేనరి వర ఎ 

మొదటి రాజరాజు కాంచిని పాలించునపుడు మొద్మలె న పోరాటములు 

తద్యూ్యూవారచనియందు చోళుల ఎత్కైగడయీ- వేంగీ రాజ్యముతో 

సంబంధ బాంధవ్యములు చెంనుకొని వంశ తత్యము బలపడకుండ 

కల్యాణ చాళుక్వు లనుండి "వేంగి (పభువులను నిడగొట్ట తవు కనుసన్నల 

యందుంచుకొనుట. పే. వేంగీ చాళుక్య - చొళ్తుల నంఘటిత శక్తి 

యెర్చడనిదే పశ్చిమ చాళుక్షులను నిలువరించి నిల్దొక్క-కొనలేని 
పరిస్థితి చోళ సా_మాట్టులది; చోళ నహాయములేనిబే చెలశేగుచున్న, 

అంతఃక ౯వాములను, కలింగగా గ్యపశ్చ్వము చాళ్తుక్యులను తట్టుళొన లేని 

పరిస్ధితి వేంగీశ్వరులది. అందువలన పరస్పర (పయోజనములు వారి 

ఐక్యతకు దారి కల్పించినవి, పట్టాభి పెకమైనది "మొదలు రాజరాజున 

కిక్క_ట్టు సంభవించు నపుడజెల్ల అదుకొనుటయన్నది చోళరాజులకొక్ర 

చాధ్యతగ పరిణమించిన దనుట పొరపాటుకాదు. (శ్రీ! శ॥ 1081 నం॥న 
రాజ్య (భష్ట్యాడెనపుడు యా చోళ బంధువుల సహాయ మింతింతని చెప్ప 

నేము, ఈ ఆదుకొనుటలో చోళులకు వేంగి రాజుపై నభిమాన మెంత 

కలదో, తమ రాజకీయ (పయోజనముకూడ నంకేయున్న ది. ఇటువంటి 

సహాయములలో గణనీయనమైనది కలిదిండి యుద్ధము. “కర్లాటక బలా 

రణ్యం దగ్గు "కావవేేవతః, దజ్ణనాథ (తేయం దృష్టమగ్ని_తయపివో 

జలము” 15 అసి వరి ంపబడినది. "వేంగి వారికి సాయము చేయవల్సిన 

యూ అవనరమున -వోళులు తవు (ప్రముఖ సెనానులైన రాజరాజ 

(బ్రహ్మ మహారాజు, ఉ తమ చోడ చోడ కాన్, ఉత్తమ -వోడ మిలాన్ 

లను-పశ్సివు చాళుక్య వీరులకు బలి పెట్టవలసి వచ్చినది. 

|కీ[శ॥ 1042లో పన్చివు చాళుక్య; రాజైన రెంశన జయ 

సింహుడు దివంగచుడగుటతో ల /లోక్యమల్ల , ఆహవమల్ల బీరళదాం 

కితుడై న సోమేశ్వరుడు. కల్యాణి చాళుక్య సింహాసనమును, Gis 
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1044 లో రా జేం[దచోళుడు మరణించుటతో రాజాధీ రాజు వోళ 

సింహాసనమును నధిష్టీంచి పాత పగలను (ప్రజ్వలింప బేసి పరస్పరము 

కోటలను తగుల బెట్టుకొనుచుండిరి. పీ రట్టపాడికి తోడు వేంగి రాజ 

కీయము వీరి యాంతరంగిక విషయముగా పరిణమించినది. 

బ్ర చే కాలమున 'జేంగి 'రాజ్యమున్నకి రాజరాజుతో తీలపడు 

చున్న విజయాదిత్యో విష్ణువర్ధనుడు తన పంతము గెగ్గించుకొను పూని 

కత్తో కల్యాణి చాళుక్యుల యండ చేరినాడు. రట్టవాడ్మిక్ష రక్తము 

థారపోయుశేగాని యిరు పతేముల వారును రణఫలితము 'తెలనీయ 

కుండిరి. ఒక రంగమున ఆధిపత్యము కల్యాణి వారికి దక్కి నచొః 

మరొక రంగమున చి(త్రమున చోళ పరాకమమునకు చిక్కెడిది, 

(é॥శ॥ 1046 నాటి ఒక -వోళ శాసనమున రాజాధిరాజు శెండు ఘోర 

సం_గామములోనరించి రట్టపాడి నాక్ళమించినట్లు _ తేల్చినాడుః మ 

ధరణికోట యుద్ధమున ఆహవమల్లుని తరిమివై చి అతని సేనానువైన 

గండపయ్యః గంగాధరులను యుద్ధరంగ మున కరాల్సి కొల్లి పాఠ దుర్గ 

మును దగ్గ మొనరించెనట. 15 మరియొక రణమును పశ్చిమ చాళుక్య 

సేనానులై న గండరాదిత్య, నారాయణా గణపతి మధుసూదనులను 

కల్సి, కంపిలి దుర్గమును చనేలముట్ట మొనరించెను ఈ పరాక్రమ 

మును తట్టుకొొన'లేక నుళుంబ, కాళిదాస, కొమ్మాయ, వాముండెది 

చాళుక్య దండనాథులు పలాయనము చి_త్తేగించిరి, * ఈ యుద్ధము 

లన్ని యు దహీణజేశ రాజకీయములలో పశ్చిమ చాళుక్య యుద్దతి 
నణగించుటకు, నారి రాజకీయ _పాబల్యము సమాధి చేయుటకును 

నిశేశించినవే. ఈ విజయ పరంపరలత్రో చోళుల యుత్పాహా మధిగ 

మించినది. మత దురభిమానము తొొంగిచాచినది. మత వై షమ్యము 

రాజకీయ థై షమ్యముగా పరిణవించున శు రాజకీయ పరిస్థితులు 

మతముమై (పసరించును,. శైవమతావలంబక్నులా న చోళ సామా 
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ట్టులు కన్న ఢనాట డజ్జ gల చరిత సృస్థ్రించుకొన్న జై నమును నహిం 

చలేక పోయిరి, కొబ్చుం యుద్ధమున యీ విషయమున వెలికివచ్చినది. 

నిందొక్కుకొనుచున్న అహవముల్టుని మరల చెబ్బతీయుట్యే తన 

సోదరుడైన రాజేద్ర "బేవుని నాయకత్యమున చోళ రాజైన రాజాధి 

"రాజు కృషానదీ తీరమున నున్న కొప్పం యొద్ద జరిపిన సమరమే 

కొప్పం యుద్దము. చోళ పరా[కమాన్ని కి తాక ఆహావవుల్లుడు 

యుద్ధ భూమినుండి పారిపోగా రా జేం్య దేవుడు విజయ సూచకముగా 

నచట జయ_స్థంభము నాటి ఆహవమల్లుని కొల్హాపురము వరకు వెంట 

తరిమెను, ఆ సమయముననే చోళసేన పెక్కు, జైనాలయములను 

కాల్సివై చి యా (పాౌంతములను పాడుచేసినట్లు శాననముల మూలం 

గా తెలుస్తోంది. పీన యన్నింటికి (పతిగా పశ్చిమ చాళుక్యుల నుండి 

(పతిఘటనలు సాగక పోలేదు గాని అవియంత బలమైనవి కావు, ఇన్ని 

యుద్ధములు జరిగినను స్వల్ప (| (పయోూజనములే తప్ప చోళులకు తిరుగు 

చేని “అధికారము చేజి కలేదు. కశేంగిమై పూరి ఆధిపత్యము ఎనరికిని 

దక్క_ లేదు. ఆహవమల్ల సోమేశ్వరుని సామంతుడై_న సింగణ జేవరుసు 

కొల్లి పాకను కాపాడినట్టు శొసనమున సపేర్కొనెను, ఇవి అన్నియు 

($1శ॥ 1052 (పాంతమున జరుగుచున్న రాజకీయ విశేషములు. వీనిని 

బట్టి ఒక్కటి మా(తేము స్పష్టము. ఈ సమయమునకు పశ్చిమ 

చాళుక్యులు తాత్కాలిక నిస్పేజమునందిరి, అపజయ పరంపరలో 

తీవ పరాభవమున్యమగ్గి యదనుకై ఎదురు చూచుచుండిరి. 

"రెండవ కొప్పం యుద్ధము యా పరిస్థితులను వమార్చివై చినది. 

మరుసటి సంవత్సరమునకు బలము, వుంజుకొ క కల్యా పరులు విజృం 

భించిరి. మగటిమి సిల్చుకొని ఆవావనుల్లుడు ఏ రంగమున తాను 

తీవ్రముగా భంగపడెనో ఆ కొప్పం రంగముననే చొళ'సేనా వాహ్ినిపై 

చావుదెబ్బ లెసెను  జయంగొండ చోళుని వంటి యోధులు యుద్ధ 

(40) 
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మున వాల్దానిరి, దక్నీణ హీాందూడేన్ల చర తలో సీయుద్ద నాభాన్యత 

మరువరానిది. చొళు*పై నున్న పళ్చిమ చాళుక్యుల కతు యూ 

యుద్ధముతో తీరినది. దడిగ జేవుని వంటి సామంతులు, సామాన్య 
(_పజలుకూడ విజృంభించి వొఖ యు న్యముల నుగ్గుగా వించిరి, రాజాధి 

రాజ జయంగొండ చొళుడు ఆహవమల్లుని చేతిలో హతమయ్యను, 

రాజేం[ దేవుడు వెన్ని చ్చి పారిపోయెను, శాశ్వతముగా "కాక వోయి 

నను చాలకాలమువరకు చొళులు యూ పరాజయమునుండి కోలుకొన 
"లేన-త నష్టవోయిరి, దినితో గత యుద్ధములలో "తొము కోల్పో 

యిన (వాంతములు, నావమా తావేషముగా ఆధిపత్యమున్న 
(పాంతములు కూడ మరల కళ్యాణి చాళుక్య ") సాగథీనమెనవి. రః 

విధముగా తమకు రత్షుకులు, బంధువులు, రణఫలితములలో భాగ 

నారములు అయిన చోళ సా|యూాట్టుల (పభావ వుడుగంటుటతో 

"వేంగీ: చాళుక్యులకు కూడ రాజకీయ శక్తి నీరు కారినది. వేంగి జేశ 
మున కల్యాణి (పభువుల యాధిపత్యము చెలాయింపబడెను, 

_ ఇటువంటి రాజకీయ రంగముసు దృష్టిలో నుంచుకొని మనము 
నారాయణభట్టు విషయము గమనింపవ లెను. 

నారాయణభట్టును వర్షించిన నందమపూడి శాసనం (కీ! క 
10గ్®కి నాటిది. ఈతనిని పశ్చిమ చాళుక్య (పభానిగా కొందరు చరిత) 
కాగులు (పతివాదించుటతప్ప నందముపూడి శాననమున లేని విషయము 
స్పష్టమే, ఒకవేళ పశ్చిమ చాళుక్య (పధానియే అయినచో కల్యాణి 
(పభువులు (él శ॥ 1058 నాటికి మొదటి కొప్పుం యుద్ధమున జరిగిన 
దారుణ పరాభనమునకు (ప్రతిగా చోళులమై నను, తద్యా శిత వేంగీ 
చవాళు కర్వాదుల పై నను తీవ (పతీకారమున తై ఎదురు చూ-చచుచుండిరి, 
ఇటువంటి క్లిస్ట్ర పరిస్థితులలో పశ్చిమ చాళుక్య (పధానిమైన నారా 
యణభట్టు తమ (ప్రత్యర్థుల (పావున నిల్చిన వేంగీశ్వరుని మారుమూల 
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_సాంతిమున యగహోరమునే. చేయి సావెననుట నమంజసముకాదు, 

ఇట్లుకాక రాజకీయముల చేవగించుకొని, పదవి పరిత్యజించి (పశౌంత 
తై నన్నయ సాన్నిహిత్యమునకు నందమపూడి చేశెననుటకును వీలు 
"లేదు. కుప్పం యుద్గానంతిరము నారాయణభట్లు కర్లాటకమున నుండ 

నిచ్చగించక రాజరాజు వెంట అం(భ చేశమునకు వచ్చియుండున నియు; 

నన్నయ |_పేరణ కూడ దీనికి కారణము కావచ్చునని భావరాజు 

వేంకట కృష్ణారావుగారు వేర్కొన్నాప.ో కాని యిట్లనుటకు 

ఆధారములు వేను. పదవి పరిత్యజించి అయిష్టతతో వచ్చిననాడు 

నురిరెండు సంవత్పరముల కీయబడిన శాననమున “పశ్చిమ చాళుక్య 

సధాసిగా చెప్పబడడు. నారాయణభట్లును నతడు పశ్చిమ చాళుక్య 
(పధానియని 1 శ॥ 1055 నాటి కుపమ శాసనం నొక్కి చెప్తోంది. 

కనుక సుస్పష్టముగా నందమపూడి దాన _(గహీతమొన నారాయ ణభట్టుః 

పశ్చ్మ చాళుక్య _సధానిగా చెప్పబడిన నారాయణభట్లు ఒక్కరు 

కారని, వేర్వేరు వ్యక్తులని తెలుస్తోంది. కట్టు'కాక కొపం యుద్ధము 

నకు ముందునుండియే నా రాయణ భట్టు పఠ్సిమ చాళుక్య 'పతినిధిగా 

వేంగి యందు నిల్చ్పబడి యుండెననట కూడ పొసగదు. నహపోయమడు 

గుటకో, "లేక సహోయమువచేయుటకో, రాజరాజు FE) శ] 1050 

(ప్రాంతమున చోళ చేశమున సంచరింతుచున్నాడు. ** శత్రు వర్లపు 

(ప్రతినిధి (బహుశః కొంత మైన్యముతోనని కూడ వేదము వేంకట 
రాయశా స్త్రిగారి అభిప్రాయము.) తన రాజధానియందుండి తేన 

నడవడిక లను వేయికన్ను ల క నిసెట్టుచుండ 'రాజురాజిట్టు చేయగల్లుట 

అసంభవము. కనుక యీ పరిస్థితులకు ముంచే నారాయణ భట్టు “వేంగ 

నాటయుంజెననుట కుదురదు. 

నామసాదృశ్వ భమలచే యీ యిరువ్ఫతి నొక్క_రుగా భావిం 

చుట జరిగినది గాని యిది వొస్తవము కాదని సై వార్మితక వ్ేప 
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ములు వెల్లడించుచున్న వి, చాసనమానందలి నారాయణభట్టు వర్ణన 

లకు మార్చువేర్చులు సాధ్యపడక పోవుటచే భారత (పతులందలి యవ 

"తారక యందున్న “పాయక పాక శాననికి...” పద్యమున రెండవ 
పం క్స్లో- దానును, వాసిగ, మానస... పదములు వరుసగా కూర్చు 

నందినవి. “జగదుపకరణకి” అను వెేేషణమునకు విశెపాగ్గము కల్పిం 

చుట కూడ నిట్టిదే. ఇవి కొంతే వరకు నారాయణభట్టును పశ్చిను 
చాళుక్య ప్రధానిగా నూహీంచి సరిదిద్దినవే కావచ్చును. పశ్చిమ 
చాళుక్యుల యొద్ద మం తులుగా, దండనాథులుగా  వాణన మధు 

సూదనయ్య, వాణన గోవింద రాజాదులు వుండుటచేతను, నారాయణ 

భట్టు పితామహుడైన కంచెనను “యంమన్యం లే యమరిగణాఃయని 
వర్ణించుటచే కంచెన మంయతిత్వమునో, తక్తుల్యమగు మరియొకరి 
దసియో నిర్వహించి యుండునని భావించుటచేతను యిట్లు వూహ్ీం 
చుట జరిగినది, కాసి యిది సత్యము కాదు. శాసనములను సవుకా 
లీన బారి| తేక సన్ని వేశమును దృస్థిలో నిడుకొని చూచినచో యీ 

యిర్వురు నారాయణభట్టుతో నమానులుగా భావించుటయే ననుం 
జసము, 

ఈ విషయము మరియొక చిన ఇ అంశము మూలముగ కూడ 
చెప్పవచ్చును, నారాయణభట్టు సహాయముచే నన్నయ భారతాం ధీ 

కరణ జరిగినది. నన్నయ విరచిత భాగమైన “సభాపరమున, =. 

“భీమ సేనుండును. .. పూర్వదిక్కున కరిగి. . గర్లాట దథీణ 
మల్లును మర్చి ౦చి వారిచేత నపరిమిత ధనంబులు గొనియ?. ..” అని 
యుద్ద వర్ధన కలదు. (నభా, 1-244) 

— ఇందు పర్కొనబడిన “కరాటి "దేశము చేరు సంస్కృత 
భారత దేశమున లేదు. తెలుగు భారతమున కల్పింపబడినది. ఇట్టి 
కల్పన “కర్ణాట కల్యాణి చాళుక్యమల్లులో బిరుదు చరిత్ర వ్యంజకము 
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చేయుటకే యని పండికౌభిపాయము, ?* కవిమై నన్నయకు త్రోడ్చ 
డిన నారాయణభ నే పశ్చిమ చాళుక్య _పధాన్నియైనవొ నిట్లు కించ 

పరచు రచనల కవకాశముండదు కదా! 

నన్నయ మిత్రుడైన కవి నారాయణభట్టు కళ్తాట భావలో 
భారతము |(_వాసినట్లును, అందలి పద్యములకును నన్నయ భారతము 

నందలి పద్యములకును పలుకౌవుల పోలికయున్న దని కొందరి అభి 

పాయం, కాని యింతేవరకు లభ నయమైన (గంథాలో ఆఅం|ధమున 

గాని కన్నడమునగాని యీతేని రచనలేవియు లభ్యము కాలేదు. 

పద్యములు పోలిక కన్నది కన్నడమున పంప భారతమునుండియే నారా 

యణభట్టు భారతము నుండి కాకపోవచ్చు. వేణీ నంహోర కర్త మైన 

భట్టనారాయణుడి నారాయణ స్టే యగునని కొందరి అభి పాయం, 25 

అయ్యల భాస్కర కవి రచించిన రెట్టమత శాస్త్రమున “నుదిత ర్యా 

ఖ్యచే నొొనరు నారాయణభట్టు మతంబును” పొగ _డ్లనందిన నారా 

యణభట్టత డే యగనేమో ! ఏమైనను రచనల విషయమై యింకనూ 

పూర్తి పరిశీలన జరుగవలసి యున్నది. 

అధో జ్ఞాపికలు 

క్ష “9 మదాం(ధ మహా భారతము,” ఆదిపర్వము, ౨5వ 
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wr) 

ఆచార గి బి= విం సు బహ్మణ్యం 

నన్నయకు ముందు కవిత్వం ఉన్న చేమోకాని కవితోద్యమం 
ఉన్నట్లు లేదు. మరి నన్నయది యుగయుగాలను _పభావితం చేసిన 
కవితోద్యమం. కవిత్వం (వాయటంలో చూసే ఉత్చాహంమా[తమే 

కాదు ఉద్యమం. కవిత్వానికి ఒక క శాస్థాయి నందించి (ప్రయోగంగా 

సాగించటం ఉద్యమం, 

నన్నయకు ముందు చెప్వకోతగిన సాహిత్యయుగం “తెలుగులో 

లేదు, కాని కన్నడ సాహిత్యంలో (శ, 940 నాటికి మొదై న 
ఘంపయుగం స్వర్ణ కాంతుల (పకాళి సన్న ది, నన్నయ కలంప్మ్తై 

నాటికి. అంకే దాదాపు కీ.శ. 1050 నాటికి. పంపయుగం బాగా 
పండబారింది. రత్నతయ రచనలు కన్నడసాహి త్వాన్ని వాలి స్తు 

న్నాయి, నారి (పయోగాలకూ, (పకీయలకూ ఎనలేని (వపామాణి 

కత్వం ఏర్పడింది. వారి బాణీలు యుగంమోద బాగా నీడలు పరచు 
కొన్నాయి. రత్న తయ రచనలత్రోబాటు భాముండరాయ పురాణం 

నాగవర్శ కాదంబరి చంవువు, దుర్గసింహుని పంచతం్శితం, రెండవ 

నాగవర్శ వర్ధమాన పురాణం, మొదలైన కావ్యాలు (పశ స్త్రి కెక్కి 

ఉన్నాయి. అంశు- పంపయుగ పూ ర్వార్థంలో (పవర్తిల్లిన సాహి 

తోద్యమాలు నన్నయకు పూర్యరంగాన్ని సూచి స్తున్నా యన్న మాట, 

. పంపయుగాన్ని నన్నయ పట్టించుకో లేదని భావించటం చారి 

తక వాస్తవాన్ని విస్మరించటం, తెలుగులో నన్నయ కవితోోద్య 

మాన్ని రూపొందించటానికి ఆయన ముందున్న 'పంపయుగ కవిత్రో 
ద్యమంలోని వ్వైతన్యానికి ఆయన స్పందించిన వైఖరి కాని, తిరుగు బాటు 



నన్నయ ఖారత్ 

చేసన వైఖ3కాని [పాతిపదిక కాకతప్పదు, దాన్ని గమనించే ముందు. 
కరా. 

పంపయుగ్డ6లో కానవచ్చే సాహిత్యవృ త్తి త్తిని సమిాటీ.౦చాలిం 

1. మతదృష్టితో సాహిత్యాన్ని నిర్మించటం. 

2. నుతె_పచారం కోసం (ప్రవక్తల చరి(తేలను వురాణాలుగా' 

వినిక్శించటం, 

పె, మతిదృష్టిత్ రామాయణ భార తొడి కథలను మారి 

(ప్రబంధ లవణాలతో కావ్యాలను రచించటం, 

4. కృతిపతి, కావ్యనాయకునికీ అభేదాన్ని పాటించి తదను 

గుణంగా కావ్యవ_స్తువును మెలికలు తిప్పి వస్తువుకు వష 

నాపాదించటం, 

ర (పతి కసి ఒక ధార్మిక కావ్యాన్ని; ఒక లౌకిక కావ్యాన్న్న్ 

తెస్పక (నాయోలన్న మర్యాద ఒకటి ఏర్పడటం. 

6. ఛార్మిక శావ్యమైన పురాణంలో కావ్య కశాశిల్పాన్నీ, 

పౌర కేక కావ్యంలో _పబంధ లతణాలనూ సం (పదించటం 

సియ౭ెంగా ఉండటం, (సయాగాలలో మార్ల జేలి నం ప 

దాయాల మేలికలయిక గోచరించటం. 

పంసయయుగంరలాంటి మహూోజ జ్జ (ల సాహిత్యయుగంలో నివసి స్తున్న 

నన్నయ తెలుగులో ఆ యుగచె చెతేన్యాన్ని అవతరింపచేయ టానికి 
ఎంతో అవకాశమున్నది. పంపాదులు జై నమళఠ ఖినివేశం (పదర్శి స్టే 

నన్నయ వై వె దకమ శా చే వశాన్ని (పకటించవలసింది. రత్న [(తయంలోని 
మతేఃత్తణాలను మ్నుదించుకఫొన్న ఒక పురాణాన్నీ ఒక కావ్యాన్నీ 

(థాక్ళిక లౌకీక కావ్యాలను నన్నయ నిర్మించి ఉండవలసింది. అది 
కాల(పభావం, కాసి నన్నయ ఆ పని చేయలేదు. ఆ కాలానికి ఎడు 

వ్వాడు, మత పథానంగా సాహాత్యాన్ని సృష్టించే (పవృ్తిని వ్యతి 
రష మ కారా కు 
30 అ జా 
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నిజానికి పంపక వియుగ మతావేశలతుణాన్ని తెలుగులోకి హాసు 
కొని వచ్చినవారు నన్నయ తరువాతి శివకవులు, నన్ని చోడుడు కన్నడ 
ఫాాకిక్ర కావ్యసం(పదాయాన్ని కుమారనంభ్లవ 'కావ్యరచసదా్యారా 

తెలుగులోకి తెచ్చాడు. పాల్కురికి సోమనాథుడు బసవస్రరాణాన్నీ, 
సంగతారాధ్య చరిత్రనూ రచించి ధార్మిక పురాణ కావ్యసంపదాయా 
లను తెలుగులోకి దింపాడు. నన్నయ ముతకవితోంద్యమానికి వ్యతికేకి 
కావ్యక ఛాద్భమి | పధానమైన సాహిత్య (పడ్రేీతా నిర్మాణోద్యమాానికి 
అనుకాలుడు. 

అంశేు నన్నయ పంపయుగ సం[పదాయాబ ననుసరించి “తెలు 

గులో కవిత్ ృద్యమాన్ని _పారంభించ లేడన్న మాట! మఠానికి 
సాహీత్యాన్ని వాహికగా భావించి (పషకియలను సూపొందించే రత్న 
(తయ ధోరణిని వ్యతి శేకించాడన్న మాట మతాచార్య జీవితచర్శి తగా 
మలచిన పురాణాన్ని ఛార్మిక కావ్యంగా మన్నించే పద్దతిని "కాదన్నా 
డన్నమాట ! భారతకథను మతదృస్టితో అన్యధాకరించటానికి అంగీక 
రించ లేదన్నమాట ! అన్నివిధాలా నన్నయ మతంతో ముడిపడిన 
పంపయుగ (ప కియలను వ్యతిరేకించాడు. పంపయుగ పవృ త్తిమోద 
తిరుగుబాటు పీకటించాడు పరోకుంగా. తెలుగులో దానికి పతిగా 
మరో సాహిత్రోద్యమానికి (శ్రీకారం చుట్టాడు. 

నన్నయ కా వ్యతిహాన ప్రక్రియను చేపట్టటంలో ఈ రరెతుగు 

లక్షణం నృష్టమౌతుంది. పంపయుగం౦ మన్నించిన ప్రక్రియలు, పురాణం, 
కావ్యం, కథా కావ్యం మొదలె నవ. అవి మతదృక్పథంతో ముడిపడి 

ఆండడంచెత, మతపుయోజనంకోనం ఉపయోగింపబడటంచేత, అది 

నన్నయకు అంగీకారం కాకపోవటంచేత, వాటిని నన్నయ విడిచి 
ఆ శెండింటినం కు భీన్న మైనది, ఆ ఆండంటికివ ఆన బలమైసది అయిన 

(41) 
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బతిహోన పికి ఆయను చేపట్టటం జరిగింది, ఇతిహోసానికి మూలలతుణం 

సత్యని ం 

ఇతిహాస కథను మూలానికి వ్యతి లేకంగా మార్చటానికి ఏలుం: 

డదు. అందువలన కప్ప దె దై క్రనాయన వృపషభాఖిహిత వముహాభారత 

బబ్ద నిరూవి తార్థ మేర్పడ 'తెనుగున ధీయు కి కి తో రచించటానికి పూను 

కొన్నాడు నన్నయ. 

OA 

మానవుడు చతుర్విధ సురుపాన్గాలను సమగ్రంగా సాధించిన 

విజయ గాథ ఉదా_త్తనాయ కాశ్సిత: గా చిత్రొంపబడాలి ఐఇతిహోసంలో. 

ఈ లక్షణం ధర్భజనాయక మైన మహాభారతానికి దండిగా నమన 

యి స్తుంది, ఒక వేళ నన్నయ చేపట్టిన రచన మతా భార్యనాయకమై తే 

కన్నడంలోని జె నపురా”గ నికి పుత్ఫికగానో, పాల్కురికి సోమనాభుని 

బసవపురాణానికి మూతృకగా-నే తయారై ఉండేది, అందుకే నన్నయ 

దాన్ని తిరస్క-_రించి ఇతిహానమైన భార కాన్ని ఎన్ను కొన్నది, 

జైన రామయణాల్లోోని కథలను వింశు “రాముడికి సీత వమా 

తుంది?” అనే అనుమానం (శోతలకు కలుగవచ్చు. అలా్కే జైన 
భారత కావ్యక థలను చదివితే పాంచాలి భ_ర్హృపంచక విచారం పంచ 

బంగాళమాతుంది. పంపభారరంతో నాయకుడు అర్జునుడు, రన్నకవి 

గదాయుద్ద కావ్యంలో నాయకుడు భీముడు. వీటిల్లో (డాపది పంచ 
పాండవులందరికీ పక్ని కాదు, పాండవవాధ్యమపక్ని ; ; భీమపత్ని, కథ 
లౌకిక (పయోజనంకోనం (రాజుగారిని _ క ఫ్రతిభ_ర్తను నాయకునిగా 
రాణింపచేయటం కోనం) ఎన్నో వొంపులు తిరుగుతుంది. ఒక్కొక్క 
సారి లత్య్యం లే లెని నడక నడుస్తుంది. పఠితలను గంద్రగొళంలో ముంచె 
తుతుంది. వ్యానభారతకథ కూ, డైన భారతకథకూ అంతరం అనం 
తంగా పెరిగింది. జై నకవులు భారత రామాయణ కథలను మతపరంగా 
మలచి కల్పించిన అస్థావ(కతలను జై నేతర నమాజంతో పాటు 
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నన్నయకూడా గర్హించి ఉంటాడు. క్షిష్టతరంచేసి చెప్పే జైనకావ్య 
కథా పద్ధతిని వదలి _పనన్న కథా కలితమైన కవితాపద్ధతిని నన్నయ 
చేపట్టి ఉంటాడు, ఇది _పకియాపరంగ్యా వస్తుపరంగా, కథకథన 
శిల్చపరంగా నన్నయ సంపయుగం మాద "తెలివిగా సాగించిన 

తిరుగు చాటు, 

మత (పచారంకోనం పూర్వ (సిద్ధ (ప కియనూ, వస్తువునూ 

ఇష్టం వచ్చినట్లు మార్చి వాడుకొనే విధానాన్ని గర్చ్మించినా, స్వీయ 
కవితా న్య క్షిత్వం కొట్టనచ్చేటట్లు కావ్య శైలిని పద్యరుచిని నిర్మించే 

వైఖరిని రత్న (త్రయం నుండి నన్నయ (గహీించాడు. తన శైలిని 

తాను సిర్మించుకొవ్నా డు, తన కవితారుచిని తాను వ్య_్రకరించు 

కొన్నాడు, 

నన్నయ (పధానంగా గుణవాది, బ్లు గుణనంయోజన శిణ్బ్సం 

తో కవితలో సౌంద ర్యాన్ని, ఆస్యాదసీయత సూ కల్పించటంలో 

అయన సిద్ధహస్తుడు. అతని కవితలోని రుచి సర్యన్వమూ కవితా 

సామ గిని గుణపోవకంగా సంవదించుకోవటంలో నిహీ_స్పమై ఉన్నది. 

నన్నయ నాగర్హుత్తికి (పసాదగుణం (పాణభూతీం.. (పసాదగుణం 

సత్య్వగుణసంయోజనానికి సమర్దవంతమైనది.  ఓజోగుణయు_కృమైన 

ధిధిలబంధం కల్ల గుణమైన (పనాదలక్షణం, నన్నయ వాక్యానికి 

ఇటువంటి (సవృ_్తి సహజం. (పసాదగణం చేత దై దర్శ్భీరీతి రూపు 

కట్టుతుంది. 

“అస్సృషా దోషమా తాభిః 

సమ|౫గ గుణగుంఫి తా 

విపంచీ స్వర సాభాగ్యా 

వెదర్భీరీతి రిష్య తో 



వ్ పశ నన్నయ భారతి 

అని వామనుడు వక్కా_ణించాడు. నన్నయ కవితలో పదర చన విపంచీ 

స్వర్శవె భవాన్ని వెలారుస్తుంది. రీతి గతిని సూచిస్తుంది. కాబట్టి 

నన్నయ పద్యం కుంటుపడకుండా మొదటినుండి చివరిదాకా (పవాహా 

గతిని భజిస్తుంది. హృద్యమైన గతిని పద్యానికి నేర్చిన ఆచార్యుడు 

నన్నయభట్టు, 

గుణవ్యంజక్నాలై నవి వర్షాలు, _పనాదగుణవ్యంజ కాలె న వర్ధా 

లను అతు'రాలను రచనలో కూర్చి రమ్యుతను కల్పించటం నన్నయ 

రచనా శల్చం,. 'రమ్యతి అంశు రమింపదగిన భావం. అంశే అస్వాద 

సియత్యం సర్వసాధారణంగా సహృదయ ప్యృాదయాలక్రు అంబే గుణం. 

“ఇతరు లతురరమ్యుత నాదరింపి అని నన్నయ అనటంలోని తాత్పర్య 

మచే. 'నానారుచి రాక సూక్తి నిధిత(ం” ఆయన వాగ్భృ_ లతుణం 

రనధర్శాలై న గుణాలచేత విశిష్ట పదాలను పరమసార్థకంగా వాడ 
టంభో ఆ లతమణం విశ్వరూపం "తాలుస్తుంది. 

ఇక కథ నాటక శరీరం. రమణియార్థ (పతిపాదక శబ్దం కావ్య 
శరీరం. నన్నయ (శవ్య కావ్య శరీర వివేచనానికి ఒక సమన్వయం 
సాధిం చాడు. అడే ఆయన పేర్కొన్న “(ప్రనన్న కథాకలి తార్భయు క్రీ”. 
(పనాదగుణ (పథానంగా కావ్య వస్తువు వ్యంగ్య వుందరంగా వ్యక్తం 

కావటానికి రమణీయాగ్ధాన్ని పోవకంగా నిలిపే కవితా శిల్బం నన్న 
య్యిలో (పత్వ్యితమాతుంది. ఈ అభివృద్ది ఆం_ధక విత క్ర అపూర్వ 

శక్షిని (ప్రసాదించింది. తరువాత కవులు ఎన్ని (ప్రయోగాలు చేసినా 
నన్నయ కవికారుచి వాటికి జీవధాతువుగా నిలిచింది, 

మత ప్రబోధం కోసం విలువైన కవితా కళను వినియోగించు 
కొన్న పంపయుగ చైతన్యాన్ని (పతిఘటించి నన్నయ తెలుగులో 

కవిత్య కళాదృష్టి _పధానంగాగల 'కావ్యెతిహాసరచన చేపట్టాడు. 
నన్నయ మార్గంలో నడిచిన వ తెలుగు కవీ మతావేశానిక!ి కవిత్వాన్ని 
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దాస్యం చేయించలేదు. ఏ (ప కియను చేపట్టినా దానికి కావ్య 

గుణాన్ని కల్పించే స్వభావాన్ని విన్గరించ లేదు, కన్న డంలోని అమిత 

దృన్ని తెలుగులో మితహితదృఫ్టుగా మూాారింది కన్నడ లౌకిక కావ్యం 

లోని (పబంధకళ “తెలుగులో 'కావ్యక నితా న్స్భృవాగా జాలువారింది, 

పంపయుగం మోద లెచ్చిన నిరుగుబా కే నన్నయ సాహిత్య దృక్పథం 

పంపయుగం మోద నన్నయ ఇచ్చిన తీర్చే కా వ్యెతిహానర చనం; 

పంపయుగ మార్గం నుండి తెచ్చిన మార్చే నన్నయగారి కవితలోని 

(పసాదగుణరుచి, 

hb 
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శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శఖరళర్మ 

అది పదవశ శాబ్ద ము : శౌొలిశాహనశకము (పారంభవముయి 

యప్పటికి "వేయిసంవత్సరములు కావచ్చుచుండెను, శకక_ర్తయయిన 

శాలివావాన వంశజుండు తెలుణసదొర పరిపొలనము జెలుగెౌణము 

వారికి మజుపునకు వచ్చెను. కృస్దూతటమున అనల్బశ్ల్బక శె కొఫల 

మును బోనించిన తెలుయణయుదొరలఘప మూాసిపోయెను. తెలుస 

జో దులమగ(టిమి ఛావనావ శిష్టమయ్యి ను. డేశమునం గ ఖోలములు 

వాడసూపెను. రాజులుపై శాజులు, సోదరులమై సోదరులు కత్తులు 
దూసిన కాలమది. "రాజ్యములు లేచినవి. సా(మాజ్యములు కూలినవి, 

అవాంతరము లేకములు నంభవించెరు. దఠశీణాపథము నంతను 

గూకటి( వేళ్ళతో 6 బెరికి చేయునట్లు పంచిన తుపానులెన్ని యోకలవు. 

జడినానల "లెక్క యేల? 'కాలకమముప పగ చందనమును మేనయబూసి, 

విల్లమ్బు లం గలంయబూని "తెనుంగు రాయ రాహుత్తులెండజో యీ వేంగి 

నాంటిని రాజ్యమునుకట్టి తెలుగుపడుచును సౌభాగ్యవతించేసి కీర్తి 
చంది)కలను దిశలనించిరి అలజడికాలవముంతయు ఆం ధబేశమునకుం 

బాణరకృమునావచించు ఆకురాలుకాలమేమయైనను తన నెసర్లి క 

_పయాణమున బుతురాజ మే తెంచను. వసంతము తెలుగాణముతో 

వియ్యమండెను. ఒరుగాలి చల్తాశెను, సంస్థానములు కుదురుకొనియెను: 

తెలుగజోదులక్ర త్తి వులసి న ర్హింఛచె 

తెలుగసణదోదులతేజి లలిజౌకలించె 

తెలుఇసదొరలపేన దెనలాకమించె 

తెలుంగురాచటణేీిక్షంబు చెసలరాణించె 



ఆం ధమహాోభారతము - అవతరణ ల్రీ27 

పరదు రములుకూ లె 

పర రాజ్యములుప్క్ లె 

"తెలుగు వారలధాటి వెలుగొందునపుడు 

అల్లన నెలుగెక్తి కవికోకిలములు రాజు రసాలాశ)య మునంది 

మురువుహరువులునించు భరతగీతములను 'బాడ౧దొడంగెను. 

చేశినాటి కానాండు రాజమహేంద్ర వరము కడుగూర్చు రాజ 

థాని; చివురులుతీవలు ననలు తొోొడి7ను. మొగ్గ తొడిగిన మోహన 

వల్లి కలువిరిమొ_త్తముును వెదచిమ్ముచుం డెను, రాజము హేం[ దవరము 

నందసవనమయ్యెను. రాజమహేంద్వర త్యాగసింహిననము భారతికి 

బిణవపీఠ మయ్యెను. తెలుగునాట మానవ్యనగొ (తులైన బూర్య 

చాళుక్యుల పరిపాలనము నిరాఘుటముగ సాగుచుండెను, రాజముహేం 

దు?ండు రాజరాజు; "వేగీచేశమునకు పట్టభదు డు, రాజరాజవి ద్వా 

మండపముననిరంతరము భారత డేవిపశంనయే. ని స్టేజిత వై రివీరకుల 
దీపకు డాతండుం ఘోర సంగాామములను జయించి విజయ లకీ ని 

జెపన్టైను. మహత్తర వైభవమున నోలలాడెను. కాని యాతనికి. 

దృ _ప్రీకలుగ లేదు. సామంత రాజచందుల రత్న కిరీట రోచులు ఆతని 

పదికమలములప్రై బ్రనరించెమ. కాని యాతని మనన్పునకు స్టిమితము 

"లేదు, పరగండ్నబై రవు( డయ్యను, బిరుదాంక భీము డయ్యెను. కాని 

యాతని హృదయమునకు శాంతి చేకూరలేదు. కానై తే ఆతడు నర్వ 

లోకాశ /యుండే! సత్య్యాశయు డే! ఏమికార్యము ! ఇన్ని యుండీయు 

నాతనికి సౌఖ్యము నొడగూర్చుజూలక పోయెను, ఆతని దృష్ట యంతయు 

అం ధభారతికై - దిరిెెను, “సర(మును భాషతోనున్న ది. జాతి జీవించి 

యున్న దనుటకు భాష తార్మా_ణము. రాజ్యములను స్థ వింపవచ్చును, 

రాజ్యములను గూల్చవచ్చును కాని యవియన్ని యు నశాశ్గతములు. 

భాహయే శాశ్వతమైనది, అతరనమక్షరమే. జాతీయ జీవనము భావలో 
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న్నది. జాతీయదై తన్యము భాహలోనున్న ది. జాతీయవీరుల ర_కృము 

భాపలోనున్నది. మతము భావలోనున్నది. "దేశభావ శెండునదై పుల 

వాడిగల ఖడ్లమువంటిది. దానిని నరిగనుప యోగించితిమూ, యదియే 

మనలనుద్దరి ంపంగ లదు. జగ_త్తంతయు భాపా|పణవమున నిమిడి 

యున్నది. ..”” అతడిట్ల ని డీర్ణ ముగ నాలోచించెను. మందహోన (పభా 

భానమానమైన భారతీకటాతువీకు ణసందర్శనము ఆతని మనళ్ళాంతి 

_పవర్గకము : గుణసంపన్ను(డు. విద్యానిధి. కవివాణి 'యెందణినో 
యమరులంజేసెనని యాతంజెజబుంగును, రామచం\ దుండేలిన సామా, 

జ్యము కాలమను నంధ కారగర్భమునం గరంగిపోయెను ! ఆలోకము 

మా జేను. అప్పటి పరిస్థితులు మాటను, అప్పటివన్ని యు గాలవురు 

షుని యద్భుత సంస్పర్శకు లొంగిపోయినవి. కాని యా ధీరోదాత్తుడు, 

వీతృవాక్యపరి పాలనా మహో _్రతుడు, రావణాసుర గర్గ సిర్వాపకుండు; 

సీలమేఘశ్యాముండు, ఆ రాముడు ఇంకను ఆ వాలీ ఎ రామాయణ 

మున జీవకళతో నున్నా (డు. అయోధ్య యింకను రామాయణమున 

నయోధ్యగ నే యున్నది. ఇదియంతేయు నా రాజచం( దుం డెటులసను, 

_వాహ్మాణమతేము నుద్దరించినవా(డు; మృడ వీయుండుం మాతృ 

పాదానుధ్యాతుండు, వ్యనసనవివర్శి తౌడు, పరమభట్లారకుడ్కు పరమ 

మా హేశ్వరుండు, పరమటహ్మాణ్యుండు. అట్టవాండు తన కుల(_బాహ్మ 

ణుగకై న నన్నయభట్టువెపు తన ((కేగంటిచూపు (పసరింపశేసెను, 

విద్యామండమున మంతులుండిరి. పుఠరోహితులుండిరి. సేనాపతి దండ 

నాయక డావారికులుండిరి. మోడ్పు కేలుతో జయ వెట్టుచు సామంత 

నృపాలు రెందణ్ో యుండిరి. విలాసినిజనమునకుం బరిమిఖి యచ్చట * 

ఒకవైపు నైెయాకరణులు, ఒకచై పు పౌరాణికులు, ఒకె వు తార్కి. 

కులు- మ ద్యామండపమంతేయు మహేందనభాభవనమువ లె నుంజెను. 

రాజరాజు ((కగంటిచూవు - అది సాధారణమైనదా * ఆ చూపు 

(వాలిన నన్నయభట్టు- నిద్యాదయతుం డాత(డు సామాన్యుడా | 
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ఎల్ల రును రాజరాజేమి వచియించునో యని క డునా|తముతో 

నుండిరి. యువతీ మన్న్శధథుడైన యా రాజరాజు ముధురస్వరము అంతలో 
వినవచ్చెను. 

క్ర జననుతకృృవ్హడె 6 వా 

యనముని వృషహభాభిహితమ 4 హోభారతబ 

ద్ధనిగూవిత్రార్థ మేర్చుడం 

దెనుంగున రచియింవు మధిక్రథీయు క్షి మెయిన్ 

తెనుంగు నుడికారము రాజరాజును నమో పాతునిం "జేసెను, 
'తెను/ంసబొాన కాలంబము దొర కనని విద్యాదయితుండు సంతనవుం 

దెను. తెనులనా.టికి మంచిదినములు సం పా ప్తమైనవని విద్వజ్జినం 
బులు (పవహూస్టాంతరంగులె ర. “తల్లి వంకవారి తమిళభావ. రాజిచి త్త త్ర 
మును గరయగింపందయ్యె; నిది యిక్కు_వమాటి” అని "ేశీయులు 

సంతృప్తి వహీంచిరి, 

తేలుగు సిలివినయట్టి మహానుభావుడు మన చలళ్చుక్యాన్వయా 
భఛరణు.2ైన రాజరాజన"కేం| దుయడు. సంస్కృతమున కేగాని గౌరవము 
లేని యా దినములలో. ెలులసనక్రు సరియెన లవేణమైనం గుదురు 

కొనని యా దినములలో (బావ్మాణ ముతోద్దారకులో నొక్క_డై. 
రాజ రాజన రేం|దు౭డు అప్పటికింకను ల్లి" చాటువీల్ల వలె నుండిన 
తెలుంగుకన్నాను దరికింద్సి యాదరించి దానికి దీర్పుతీరువలం దిద్ది తీరు 

తీయములు గలదానిగం జేసెను. అట్టివాడు రాజరాజు సామాన్యుండా 

యాతండు ? 

పూర్వ వాళుక్క్యులలోని యా రాజరాజును చరి[తలో "మొదటి 

రాజరాజందురు. ఈతడు వివులాదిత్యునకు కుందవా'బేవికిని జనించిన 
వాడు. కుందవ చోళ-రాజరాజు కూతురు, చాళుక్యులకును జోళులకును 

(42) 
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చోళ-రాజరాజు కాలమునుండియే సంబంధములు కలిసెను. చాళుక్య 

రాజరాజు మజల జోళరాజురాజు కుమారుండగు రాజేం దచోళునీ 

కూూతురగు అవు గంగ బెవిని వివాహమాడెను. రాజరాజనశేం[దునికిని 

అవ్ముంగ బేవికిని జనియించినవాడు చాళుక (గో జేందచోళుడు, పదియవ 

క-తాబ్షినాయటికిం జోళులదశ యత్యుచ్చగ నుండెను. చోళులలో రాజ 
రాజ్ఞ రాజేం[ద చోళుడు అనువారలు సుప్రసిద్ధులు. ఏరలతో బూర్వ 

చాళుక్షులు సంబంధములు చేసి గారగవముకొణు కె యుండవచ్చును- 

చాళ్లుక్యులనా మములనే ధరియించుచు వచ్చిరి. అంతియగాక పూర్వ 

చాళుక్యులు చోళులతో సంబంధములు  చేసిననా(టినుండియు (గమ 

(కమముగ నా యాం(ధ్న దావిడ న మ్నేశ నమువలనం "'జెలుంగువారి 

యాచారవ్యవహార సాం[పదాయములన్నిటిలోను మారు కన్ఫట్లం 

జొచ్చెను. కాని '_దాపిడ భాషకాని, ( దావిడాచారము కాని, _దావిడ 

సాం(పదాయము కాని వాళ్తుక ్ రరాజరాజును వనపజుచుకొన లేదు. 

అందువలన నాతండు 'తెలుంగగుఫావనే యాదరించి తెలుంగు సాంప 

దాయములనే పోవించి  కేలుగునశే యెక్కు_డు ఘనతం గూర్చెను, 

చాళుక్య రాజ రాజు కు మూరుండగు రాబేం్యద వోళుండు మా(తేము 

తమిళమునకు బూర్శిగ లొంగిపోయెను. మేనమామల పలుకుబడి 

యాతేనిమై వెలాయించెను. ఆతడు తెలుగువారినుండి వేజయి దమిళు 
డయ్యెను. చోళవంశము నుద్ధరించినవాంశని పేరువచ్చు కులోత్తుంగ 

చోళ బిీకుదమును వహించెను. తాను మాతానువహారాజ్యమైన చోళ 

రాజ్యుమునుగూడ వశపరచుకొని చోళసింహాసనము నధిష్థించి చాళుక్య 

వొడ రాజ్యములను రంటినిగూడం బరిపాలించెను.  తెలు(గుబిశమునకు 

(దావిడవంశేములు విరివి వచ్చిన దీకులోత్తుంగచోడుని కాలముననే. 

ఆకాలమునాడటి వఏర-చోడు'డు, ని|క్రమచోడుండు- ఈ మొదలగువారి 

శాసనము ను బీటీంచినచో సీ యంశము విశదపడంగలదు. ఈ 

యాంధ్ర చాళుక్య న మ్మైళనమువలన సాఎ ధసాంఘిక్ర రాజకీయ వ్యవ 
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పహోరములలో మార్పులు గలిగినక్లై భాషలోను మార్పులు గలిగను, 

తమిళపదము లెన్ని యో ెలు౧సలోనికి వచ్చి "తెలుగు వేషము వేసి 

కొనినవి. కులోత్తుంగచోడుండు తమిళభావ నాదరించి దమిళ కవులను 

బోదించియుండెను,' అందువలన చాళుక్య రాజ రాజు "కాలమున _బారం 

భమైన యాం ధభాబాభివృద్ధికి మణిల డచెలుంగుచోడులలోని వాడై న 

తిక్క_న కుమారుడగు మనువుసిద్ధికాలము వణుకు. గొంత య భ్యంతే 

రము కలిగను. దానం చజేసిమెయుండనోపు నన్నయభట్టు తరువాత 

"రెండువందల సంవత్సరములవణకు మన కాం ధ|గంభము లంతేగ6 

గానరావు, ఈ నడిమి కాలము చాళ్లుక్యచోళులకాలము. చాళుక్య చోళ 

రాజులు కులోత్తుంగుని నాటినుండియు, జోళసింహాసనమునే యధిప్యిం 

చుచు, బితృపితామహ బేశమైన చాళుక్య రాజ్యమును గొంత యే 

తతోంజూచుచు వచ్చిరి. తెలుంసవారికిని, చెలులస బాసకును బు పథ 

మమున నాశయమిచ్చిన మహారాజు గావున నామహానీయు(డు 

"తెలుగువారి కంటికి జాల గొప్పవాడు. చాం గొప్పణాయడైన కుతో 

తుంగ చోళుని కంకును గొప్పవాండు. 

ఈ చాళుక్య రాజ రెజుకాఎము అత్యంత _వాముఖ్యమైనది. 

ఒక్క మన దేశమున కే గాదు. హీందూదేశమునకంతకు. _చాముఖ్య 

మైన కాలము. అందు దథీ.ణాపథమునకు మజియుం (బాముఖ్యమైనది. 

ఆకాలముననే యు త్తిరహాందూస్థానముపై ( బతినంవత్ప్సరము 

దండయా[ తేలు నలుపుచుండిన మహమ్మదు ,గజనివిద్యామండపమున 

'బారసీకభాపా వల్లి క పువ్వులు పూసెను. ఆ కాలముననే ధారానగర 

మును రాజధానిగ మూళవబేశము నేలుచుండిన విదా బ్టనిధియెన భోజ 

మహారాజుండెను, అతని యాజ్ఞానమునందలి నవరత్నములవలె నుండిన 

క విప్రంగవులు భారతీయు లకు (శుతపూర్వు లె, ఆ కాలమున నే పశ్చీవు 

చాళుక్యలలో సుపసిద్ధులైెన జయసింహ ఆహానమల్ల సో మేశ్వరు 
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లుండిరి, అకాలమున'నే కోలచురి( పభువులలో సు పసిద్దులెన గాంగయ 
చేవ కర్ణ దేవులు చేదిదేశమును బాలించుచుండిరి. ఆ కాలమునచే 

తూర్చు గాంగవంశ జులలో. (_బసిద్దుడును, సమర్థుడు నై న వజహ స్తుండు 

క లింగమును బరిపాలించుచుండేను. ఆకాలమునవే వ్రు రుద్దరింపబడిన 

వెరాణిక్రముతము (క మ్ముకమముగఅ ( బజలను వశపబు చుకొనుచుంజెనుం 

అదియె కాలము. ఆకాలముననే రామానుజుని వైప్ణవనుత |పబోధము 
నకు బీజములు బిగరాశ ముగ వెదచల్ల బడు చుండెను. ఈవిధముగ నది 

యత్యేంత (వొముఖ్యమైన "కాలము, ఆ కాలమున సమర్గ్లులెన రాజ 

చం దులు ఎవరికి వారు (పత్యేకముగ రాజ్యములను నిర్మించుకొని 

భాపహాభిమానులును, మతా భిమానులునై రాణ కెక్కి_రి, 

ఇట్టి "కాలమున  శాలివావానశకము ' నారర వ సంవత్సరమున 

రవి సింహాలగ్న మున నుండగా (| శావణ ఏ బహుళ ద్వితీయా. గురు 
వారమున ను_త్తరాభా దా నమ తమున వణిజలగ్నమునందు. రాజ 
'రాజన రేం దుండు పూర్వ ణాళుక్ష్య 'రాజ్యుమున కభిప_క్తుడయ్యను. 

రాజరాజు పట్టా భిపేకమునకు. బూర్యము పెక్కు "వె రులతో 

యుద్ధములు చేసినట్లును ఆ యుద్ధములందు రాజరాజే జయమునొంది 
నట్లును భారతము ననుసరించి గాననగును, వలయన, నాశాానమున 

కాదని అంతముననుండు పద్యము౯౦దు నన్నయభట్టు (పయోగించిన 

“ఘే రాజిముఖోపలబ్బ, విజయ ప్రమదా శిత, బాహుదండ, ని స్టేజిత 
వెరి పరకులదీపు పరనృపలలనానన, కమలహరింలాంఛనమూ రి, 
రిపు పళయ(పతాప, వైరివీరరన్నై ద్య, జితార్హి ఏిరో[గాజిజయి పరి 
భూతవిరోధివర, ఘోరారిమదకుంభి కుంభవిదారణ దారుణక్ళ పాోోదవీ.ణ 
వాస్తొ యిట్టి సంబోధనములవలన( జెలియంగలదు, ఏనినిబట్టి రాజ 

రాజునకు విరోధ్యులై న భూనాథులు సెక్కు_రుండిరనియు, బారినెల్ల ర 
నీతేడు జయించెననియు. ేంటటపడలలదు, ఇందులకు కానన పమా 
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అము కానరాదు, కాని యీ చాళుక్య రాజ రాజు పెదతం డీ నాటి 

వణుకు జాళ్లుక వకుటుంబమున నంతశక లహములుండినట్టును బినతం (డి, 

పెదతం( డిబిడ్ల లొండొరులతో6 గలహించుకొనుచు, నొక్కొక్క 

రొెకొొ_క్క_ కాలమున 'రాజ్యాధి కారమును వహించుచు వచ్చినట్తును 

'దెలిసికొనుటకు శానగాథారములు కలన్ర,. పెదతం(డిబడ్డలకుం బెద్ద 

వంశము వారసనియుం  వబినతండి బిడ్డలకు? జిన్న వంశము చార నిరము 

మన వుంకితము సేయవచ్చును. 'రాజరాజనేం (దుని తండ్రులును. 

"తొాతలును, 'పెద్దవంశమువారు. ఈతని 'పెదతం(డియెన శక్షివర్శ చిన్న 

వంశమువారై న బాదప, తాలపులను జయించి రాజ్యమునకు వచ్చి 

నట్టు తకాసనాధారమునం చెలియుచున్నది. అటుతరువాత చిన్న వంశము 

వారిని గుణేంచి యేవియు శొసననాఛారములు కానరావు. కాని బాదప్క 
"తాలపులనంతతినా రవ్వరో కొాంవబుండియయుందురనియు, నారుకూడ 

దమ వీతృపితామహులవలెనే రాజ్య మా(క్రమించుకొన (బయత్నించి 

యుందురనియు, యట్టవారిని "రాజరాజు జయించియుండుననియు 

నన్నయభట్టు _పయోగించిన సంబోధనా పదములవలన6 చెలిసికొన 

నగును. రాజరాజును గుజించిన వెేపాంశములను చెలిసికొనుటకో 

నన్నయభట్టు రచియించిన భారతమే యాథారముగ నున్నది. అదియే 

యా వ్యాసర చనకు( _బుధానాఛారము. 

నన్నయభట్టు రాజరాజాను వర్తి ంచిన విధమును జూండలాా 

రాజరాజు త్తవెరా త్రము'డై న రాజ్య శేస్టుడై న యట్లు కానవచ్చు 

చున్నయది. ఆతండు తల్లి లి దండులయందు భ్ కి నిలిపి హారి ననవరతము 

పూజింవుచుండెను, వ్యసనములం దగులోొ_నక తన వంశగారవము-ను 

సిల్చుకొనుచు ధర్మ మకెయి, శీహపరి వాలనాన కృండును నిత్యధర్శ 

_పారంభుడునునై ధరాదేవాళీః పరంపరలచే వృద్ధి బొందుచుం వచ్చెను, 

ఆ మహాపీయుని గుణములెన్నని వర్ణింపవచ్చును? ఆతండు పురారాతి, 
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పదాబ్దపూజ నాస_కృవుతి! కృ పార సబంధురు(డు, దానవినోది దయా 

వర్ణిత ధారుణేసురా న్వ్యయుడు, ఆతే(డు రాజవిద్యనంతను పారముం 

జూచినవాండు, గంధసింధుర వాయారూఢ కౌశలమున నాతనిమించిన 

వాండాకాలమున లేడనవచ్చును. ఆతడు ధనుర్విద్యయం దసమాన 

పాండిత్య మున్లు సంపాదించి కో దండపార్టుండను బికదు వేరుబడసి 

వసుధాజననీతకి ౬ యయ్యెను.  కతడు పెక్క-యుద్ధములను జయించి 
సామంత రాజులనుండి కప్పములంగొనుచు దన 'నె భవమునంతను ధరణి 

సురులపాలును, కవిజనంబులపాలును సేయుచు, సత్యా (శయు(డై, 

నర్వలో కా[శయు.ై వన్నె కెక్కి_నశొ (డు. రాజరాజు తన్ను గుజించి 

కానే యిట్లు వచియించి యుంజెనని (శ్రీవమడాం(ధనుహో భారతము 
నందలి 

ఇవియీనున్ సతతంబునాయుడం గరంబిష్టుబులై యుండు బా | 

యవు భూదేవ కులాభితర్పణమహీయః | పీక్రియున్ భారత | 
గ్రేవణాస క్తి కి యు. చారగలీపతి పదాబ్ద ధ్యానపూజామహో 

త్పవమున్ సంతత దాననీలతయు కకత్సాధుసాంగత్య మున్ | 

అను పద్య మువలన 'దేలుచున్నది. ఆతనికి [ దాతమౌరాను భీమే 

శ్యరుండు (పధాన దైవముగ నుంజెను. భీ మేశ్వరకృత నిత్య_్నససాద 
మున సుస్థిర ైశ్వర్యపదమునంది వర్టిల్లైను. ఆతనికి “బిరుదాంకభీము” 
'డనియులో బరగండ ఖై రవుండనియు, రాజప పర మేశ్వరుం డనియు6 “బర 
గండ వేళరుండకులి డనియు, “రాజనా కాయణులి తనియు6ం “(దిభువ 

నాంకుశుం డనియు బిరుదునామములు గలవు, ఆ రాజమహేందుని 
నన్నయభట్టు తన మహాభారతమున నిట్లభివర్లి ంచియున్నా (డు, 

ళళలీ ని! _ నిజమహీమండల (_పజం బీకింెంచుచుం 
బరమండలంబుల ధరణిపతుల 
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నదిమి కప్పంబులముదముతోం గొనుచును 
బలిమినీయని భూమివలయపతుల 

నుక్క_డగించుచు దిక్కు_లంధనయాజ్ఞ 

వెలిగించుచును వి(పకులముగెల్ల 

_బోచుచు శరణన్న గాచుచు భీతుల 

న్య గజన్ము లకు నను([గహమునం 
క అ జారుతరవమహోా_ గ జోరంబులిచ్చుచు 

దేవభోగముల మహావిభూతిC 

దనరంజేయుచిట్లు మనుమారు(డగు విష్ణు 

వర్గనుండు వంశ వర్గనుండు,” 

“al రాజకులై కభూవణుండు రాజమునోహారు. డన్య రాజ తే 

చోజయ శాలి శ 'ర్యుండు విశుద్దయశళ్ళరదిందుచం(దికా | 

రాజిత నర్యలోకుం డపరా జీత భూరిభుజా క్చపాణభా | 

రాజల శొంతకా(తవపరాగు(డు రాజమహేం(దు( డున్న తన్,” 

“చ॥ ఘనదుం కానుబంధ కలికాలజదోవషతుపా రనంవాళఖిం | 

దన యుదయ పభఖావమున దవుగగంజోపి జగజ్జనానురం | 

జనమగు రాజ్య సంతేతన నంతేనితాంతవిభూతి నెంతయు. | 

దనరుంజళుక్య మన్నధుండు. ం 

“ఉ| లఅల్మశితపోవణంబున ననంతవిలాసమునన్ మనీమివి | 

ద్యా_శమవుత_త్త్వవి_త్స్వీమున దానగుణాభిరతిన్ సమ స్తవ | 

వస్తా శమధర శ్ర రత్షణమహామహిమన్ మహినొప్పు నర్వలో | 
కా శేయు. డాది'రాజనిభుండత్య కలంక చరిత నంపదన్.” 

రాజరాజు పరిపాలనా కాలము ఆం|[ధభావకు వనంత కాలమని 

నుడువవచ్చును, ఆతని కాలముతే( బెక్కు_రు కొవిపుంగవులుండిరి, “కావ్య 



506 నన్నయ భారతి 

గీతి పియుడై "స యామహో'రాజు నాస్థానమున భీమనభట్టు, నన్నయ 
భట్టు, నారాయణభట్టు ననువారలు (పముఖులుగ నుండిరి, వకు బహు 
భాషలలో. "బాండత్యమును సంవాదించి సంస్క త్ర "'౨(ధములందు( 

జక్క-ని క వితము జెప్పంగలిగియుండిరి. అందువలననే నన్న పాఠ్యుఃడం 
మహోభారతమున “నుళయ ఫొపా "కావ నీర చనాభిళ భితులోడని పేర్కొ 
నంబడియెను నారాయణభట్టు “వాజబ్బయధురంధరులోడని కీరింపంబడి 
యెను. రాజరాజు క విపుంగవుల కో గహోరములను దానము సేయుచు. 
జిబుతకూకటినా.టి యాం ధకవి ఆక న్యకకు మువ్వలం దెలం బెట్ట, 
ముద్దుమురుపులు చూచినవాండు. ఆ మహారాజు నారాయణభట్టునకు 

నందమపూ(డి యను న్యగహోారమును దానము వేసెను, ఏతద్దాన 
సాననమున “బాజ్భుయ ధురంధరు:డు.” ఏట్లభివర్లి ంపబడియున్నా డు. 

“తస్యాత్శజేమహాత్మానమజని నె ”బాంజనేయ బ్రిదివిడితః | 

(పజ్ఞుజిత బాచస్సతిరకలం'కా శంక నామాత్యః || 

“తన్యచ సుధర శక ష్యగుణకాలిన్యాశ్చ సామెకాంచాయాః | 
అభవదనుస్థాత జగ దుపకరణో నారాయణ_సనయః ॥ 

“యః సంనస్కృృతక్హాట _వాకృతమై కాచి కాం ధభాపాసు |} 
కొవిరాజశేఖర ఇతి (పథితః సుకవిత్గవిభవేన గా” 

“కపిన్ననీషాలవ దురి(దగ్దాన్ 

మనొహరాభిర్నిజ సూ క్రి, భిర్యః 
కుర్వన్న గర్వాన్ పటుఖభిర్చిభ రి, 
కఏళ్త వ (జాంకుకనావు సార్థమ్ [2 

అంక “తపై శ్ర నక లజగదభినుత గుణశాలినే సరస్వ | తీక ర్లావతంసొ 
యాస్టాదశావధారణ చ(కవర్తి నే నన్ని నారాయణణాయ. 
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యత్యంత సహజముగా నుండుటయు నూతన విషయ మే. ఇట్లు 

పూర్వ్యంబు సాజంబునగు పద్దతిని గా వ్యారంభము గావించిన యమ్మ 

హానుభావు నన్న యార్యుని, (తిలింగేశమున నభీష్టార్గ కల్పలత యనం 
దగిన యాం[ధమవాోభారత సంహితను నిలిపిన మహాయశస్సు 

నార్జించిన రాజరాజనశేం[చుని మనసార ధ్యానించి యీ వ్యాసము 

ముగించుచున్నా డం 
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(శ్రీ బ్నురా శేషగిరిరావు 

క్ర విశ్వ శేయోభాసిని | విశ(జసీనాఖ్య(గావ్య విశ(విధాయిన్ | 

ఏిశేంక శరీ పసాదిత | విశ్వవిభుంజెంచె నాం; ధవిద్యాంసులో | 

ఉత్తమనభఖా సేవ్యంటై లో కాగమన్యాయై కాంతగ్భహాంబై, 

వ్రతిపహానవస్తు సముదాయంబై, నానావేదవే దాంత విద్యాయు కం 

జెన (శ్రిమన్మహో భారతము “విశ్వజనీనము”, “విశ్వ(శేయోభాసి, 
“కావ్యవిశ్వవిధాయి” యన దగియున్నది. మన హీందూ దేశమున 

“విశ్వజనీన” మను 1గంథమదియె. అక్చరుపాదుపూ కాలమున నది 

పాఠరసిఫాషలోని కనునదింపబడియు, నీ నవయుగమున నాంగ్నీ కరింప 

బడియు హింమారాజ్య రమావల్ల భులగు పర రాజులనుగాడ జయింస 

గలిగినది. నిశ్చలశాంతితత్యము మూ క్రిభవించెనో యనదగిన పురా 

తన డిల్లి పురమున సరో ్ యన్నతమై యాకసమునంటి తన విభవాతిశయ 

ముఐచే తారకల నర్చించుచున్నదో యనునట్లున్న కుతుబుమినారు 

స్థంభరాజము నధిస్టంచి చూడ్కు.లను నలుదిక్కులం బ్రనరించిన-నో 

మనయార్యావ_ర్తమున పుణ్యాభూమియనదగు _పాంతమంతయు నొక్క 

సారిగా దృగ్లోచరమై స్వాంతే ముప్పొంగును. అడుగడుగునకు నార్య 
నాగరికతా సూ వకములగు చిహవ్నా ములు కాళ్ళ సపెనగొను నాపఏవాొల 

_పడేశమున నించుక (పాగ్భాగమున ఏమర్శించినచో నచట వురాతన 
ఖల్లా జాడలగపడును. అదియ భారతవీరుల రాజభానియగు నింద? 

(పస్థ్రము, దానికెస్పటికిని ని్యచప త్తినివేరు, దానిసివయమున్ననై నచే 

భారతక థమైనను. కాలక్రమమున నా వీరగాథను విశదపరచు “జయ 
మను వ్యాన వో _కృకావ్యము మహాభారత సంహితమైై “విశ్వజనీన "మై 

అర్యనాగ రికతేను దతుణమునకు దెచ్చిన త త్రియాన్యయా భరణుల కెల్ల 
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సమాదరణీయనమై వారి ప్రోత్సావామున ేశభాములోని కనువదింప 

బడ్కి ేశభావలకు గుణ గొరవములు సంవాడించి వాటేయందును 

నటికి “నర్యజసీని” మగుచున్నది. 

ఇట్లీ కావ్యరాజము నాంధములోనికి దెచ్చినవారిలో నగ 

గణ్యుడు రాజము హేంద+వరము రాజభాసిగా -వేంగీబేశము నేలిన 

"రాజరాజనరేం్యదుడను పాక్ చాళుక్య వంశ్యుడగు _సభువు. కాళు 

కుల కుటుంబమున మహాభారత గ)ంథమం దాదరణమును, పాండిత్య 

మును నాతాపినగరమున వెరు రాజ్యాధికార మేర్పరచుకొొనినప్పటో 

నుండియు. ననుశు్రతముగ వచ్చుచుండెను. (IA VID రాజరాజ 

న ₹ందు)ని కాలమున నాతసి తల్లి వంక వారగు చోళ రాజులు భారత 

(ోంథమును తామేర్చరచిన వేదపాఠశాలలో బఠనీయముగ జేసిరి, 

{(M Ep R 19:9) రాజరాజునకు పూర్వము వేంగీమండలేశ్వరుడగు 

నరి శేనరి విక)మార్డన విజయమనుసేర మసాభారతమును కన్నడ 

కావ్యముగ తన సేనానియగు పంపకవి రచింప గృతినొం దెను, ఇట్లు 

తన కుటుంబమందలి పాండిత్యవి శేపములచే. వికసిత స్వాంతుడగుట 

చేతనే తన తం|డివంక వారికిని తల్లి వంక వారికిని సమాదరణీయమై 

“విశ్వజనన మైన భారతమంచే బద్ధన ఎ్రహుతై రాజరాజన రేం దుడు 

భార తాం ధీకరణ (పయత్ను డ్రై, 

బహు భాషల బహుపిధముల 

బహుజనములవలన ఏినుచు భారతే బద్ద 

సృృహులగువారికి నెప్పుడు 

బహుయాగంబుల ఫలంబు పరమార్థమగున్. 

(ద్వ యర? “కా: కర 33 జని 5 పరచెళు, అని. (శ్రీమహాభారత కావ్య “విశ్వజనీన” త్వమును స్థిరపర చెను 

ఈతడు (క్రీ. శ. 1022 సం[న పట్టాభిపి కు డై నటుల నాపట్టాభి 

ఢీ -కానంతరము కొలది దినములలో రచింపబడిన కోరుమిల్లి శాననము 
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వలన తెలియుచున్నది. అది రాజరాజన కందు” డుజ్జ (లదశయందుండి 

నపుడు నన్నయచే రచింపబడిన నందమపూడి శాననమందలి వాక్య 

ములవల్ల సిద్దాంతితేముగు చున్నది, కృ తినంకల్పుడును, కతిభ_ర్హయు 

నగు నీ రాజరాజనరేంద్రుని (పశ_స్టి యాం ధమెహాభారత మందలి 

యంకితాంక పద్యములందు కొంత గలదు. అదియిచ్చో వమర్శన్ 

యము. ఇట్టి ప్రశ క్షీ వాక్యములను రచించుటను గూర్చి యాలంకారికు. 

"లేర్చరచిన నియమములుగలవు. వాటిననుసరించియే నన్న యకుపూర్య 
మాంఢమునగాకున్నను న్ర్యాణ, కర్గాటకభావలయందు ప?ళస్తి 
కావ్యములు రచించిన వేంగీ మండలకవులు విఖ్యాతులైరి. ఈనియ 
మము ఎనునరణేయముకై నచో ప్రశ స్తియందు రాజునుగూర్చి “కులా 

(వ్ మం కర్హి (పజారాగ 
బార్య శోక క ర్యళ్యాగ కీలాది” వర్ష నములును 
ప్రతాపాజ్థా, నయ, తవా, వివేక, అరఫ్రరీదాహా, ధర్శసంగాామ” 
పూర్వకము=గు విశేషగుణములును చెప్పదగియుండును. “అథవా 
తది రుక్జణ్య వర్ల యిక్యా బహూన్ గుణాన్ తజ్జయన్నాయకోత్క_ర్భ 
వర నంచవుతం కచిత్ ” అనియు నియమముగలదు, (ఉదాహారణము? 
రాజరాజన నేందుని కోరుమిల్లి శొసననము.) 

కృతిపతికులమునుగూర్చి రాజకులాగగణ్య (ఆ1.161) రాజు 
కులేఖర (ఆఅ. 2.28) (శ్రీమచ్చళుక్య వంశరి ఖావముణి (ఆఅ. 8, 1.) 
వింనచ్చాళుక్యాన్వ యస యోధి సంపూర్ణ శళీ (ఆ. 4 1) నతా శయ 
కుంకేఖర (ఆ, 4.272) విమలాదిత్యాగ్ర తనూజ (ఆ. 4 273) మాణ 
వ్యననొత (ఆ. 5.260) రాజకులేోఖర (ఆ. 5.261) 'రాజాన్వయత్రిలక 
(ఈ, 6. 1) విలన చ్చళుక్యకులతిలక్ష (ఆ. 6.808) శీంతాళువంళ (పకాశి 
(అ 6 805) రాజకులదీప (ఆ 7. 288) విమలాదితా ్రక్మేజ (స 11 
రాజకులభో_త్తాము (న, 1.294 రాజవంశ వార్టి చంద ను వి, 421) నాజవంకకత్ని (అక 1, 40) భూపకులతిలక (అర. శి, 898) అను 
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సంబుధ్యంతము అందు విశేపూంశములు తేలియుచున్నవి. వీనిలో రాజ 
రాజన రేందు డు తతి)యుడని నమర్ధించుటకు 8 బికుదములును 
పాశ్చాత్య చాళుక్యులతో సంబంధము చూపుటకు 5 బికుదములును, 
సీతనికి పూర్వము రాజ్యాధిపత్యము జేసినరాజుత్రో సీతని నంబంధము 
జూవుపిరుదములు ౨ ను, భారతపీరులతో నీతనికి నంబంధముచమూఫ్టు 
బిరుద “ముక్క_టిి” యు గలవు. చాళుక్య వంశజుల శాననములలో 
మాణవ్యసగా తులనియు చాళుక్యవం కాభరణులని యు "రాజుల (పశం 
సలు గలను. అవి పూర్వ పాశ్చాత్య వంక్యులకు సామాన్యములు: 
పులకేశి సత్యా శయుని నాటినుండి పూర్వ పాశ్చాత్య చాల్లుక్యవంశ 
ముకు భేదమేర్చడి రాజ్యములు విభ_క్షములై నను “స త్యాశ్యయకుల 
"వేల్టరో” లమని చప్పకొనుటలో వెౌర_న్య చాళుక్య రాజులు వాళ్చాత్య 
బాళుకు బ్రలతోగల సంబంధమును తెలుపుదురు. ఆ విరుదములనే కుల 
వర్ణ నమునుగూర్నిన వాక ములలో నన్నయ యధికముగ జెప్పుట తన 
(పభువునకు రాజ్యాధి కారమందుగల హక్కుల మెడ” వి ద్యాధికులకు 
(పమాణబుద్ధిక్రల్బించుట కె యుండవచ్చును, 'రాజరాజన అందు గని వివు 
లాదిత్యుని య(గ తనూజనిగా నన్నయ వి ేపీంచివర్షి ంచి రాజ్యాధి 
కారమందాతనికి గల పారనత్వమును స్థరపరుచుచున్నా డు, రాజ రాజ 

నశేందుడే య (గతనూజుడో విజయాదిత్యుడే యగ)తనూజుడో 

చెప్పుటక్రష్టము. వీరిద్దరును విమలాదిత్యునకు "వేరు వేగు భార్య లయందు 
కలిగినవారు. రాజరాజు నవసానదశయం దీవిజయాదిత్యుడు "రాజ్యము 
నా(కమించుకొని తన కువమూరుని యావ రాజ్యాధిపత్యమున ప్రతిస్టిం 

చను, (M EP, REP. 1914) రాజరాజునకు రాజ్యమందు స్నుపతిష్ట 
చేకూర్చుటకే నన్నయ యిట్టి విరుదవాక్యములు రచించియుండవ లెను. 
“నీతాంశువంశ పికాళీ” యను సంభోధనముతక్క_ రాజరాజనేం 
దుడు చంద్రవంశపు రాజై నట్టి యంకితాంక పద్య ములందు వేరొక 
నంభోధనము కానరాదు. దీనికి సూచన కీ! శ! 692 నం॥ రాజ్యము 
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చేసిన పశ్శీవు చాళుక్య వంశ్యుడగు వినయాదిత్య మహో రాజు నానన 

మందలి “హీవుకర విములకుల పరిభవ విలయ హేతు పల్ల వపతి పరా 

జయానంతర పరిగ్భహీత కాంచివ్రురస్యి” యను వర్ల నమున గలదని 
శాసన పరిశోధకుల యభిపాోయము. అయినచో నిదియు విడిపోయిన 
పాశ్చాత్య చాళుక్యులతో నంబంధము స్థిరపరచు నుళ్రేశముతో రాజ 
రాజు తనశొననములందు విశదపరవీంచియుండును. దీనినిబట్టి రాజ రాజ 

నశేందుని చంద్రవంక సంబంధమును నన్నయ రాజానుముతముగా 
మాత్సము గోహించి భారతమున సూచించె ననవలసివచ్చు ను. అశ్లే 

రాజరాజు చెట్టనభట్టుచే కోరుమిల్లి శాననమున (వాయించిన పౌరా 
కోక వంశొను(క్రమణిక నందున్న రీతినే నన్నయ తానురచించిన నందన 

పూడి తొననమున 'బేరూ_ని యుండెను. రాజానుర కుడును, లోక బు 

డును, కుల _(బాహ్నణుడునగు నన్నయ చాళుక్య వంశ ససిద్ధములగు 

గాథలనెిగిన యూనాటి కుల కమాగతాధి కారులయు, రాజమహేం[ద 

కపిందఛబృందంబులయు సమతే.మున రాజాజ్ఞ చే చెప్పుచున్న భారత 

మున రాజరాజనచేందు)నికి భార తవీరులతో నంబంధములు కల్పించు 

వాక్యము లింతకుమించి యెట్లుంచింపగలడు / వ్యంగ మునకుగల బల 

మతివర్త నముకు సాశారణముగ గలుగబోదను లాశీణకనూ క్షి 
FE అడ 55 ~ నానారుచిరార్థ సూ క్రి నిధి యగు నన్న య్య ఛ ప్లిరుంగ నిజా డు 

కాదుగదా ! 

రాజరాజనేం[దుని “యాచార” వర్తనములు సాౌభి|పాయ 
ముల యున్న సి. మృడ వయ (ఆ 1.161) మనుమార్ల (68.1) నుకో 

దానతర్చితద్విజవర (ఆ 5.1) వ్యసనవివర్ణి త ఆ 5.260) దశవుఖారి 

దయాలబ్ధన్యురై శ్వర్యపదా (ఆ 7.1 ఛీమేశ్వరకృత నిత్వ|పసాద 

(అర 1.899) యనువాటిత్తో ముఖ్యముగా మృడ(పియ, దక్షమభఖారి 
దయాబబ్ధన్ఫు రై శ్వర్యపదా భీ మేశ్వర కృతనిత్య (పసాది” యనునవి 

రాజరాజనశేందుని శాననము*'లో చెప్పబడిన పరమమా హేశ రత 
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మును స్థిరపరచుటయెగాక “జగత ఎరిపూజ్యములయిన యిీశ్వరాగమ 

ములయందు నిల్సితి (బకాశముగా హృదయంబు భ కితోన” అను 

రాజరాజనేశేం ద వాక్యమును దృఢపరచుచున్న వి, రాజరాజన రేం 

(దుని కాతయగు రెండవ యమ రాజ 'రాజమ హేం[ దుని కాలమున 

"కాలాముఖ మళఠళానుచరులగు శే ఎ. నాభార్యులకు విజయ వాడలో 

చాళుక్య రాజ్య మందు వనతు లేర్పడియుండెను (Ep Rp. 1915) అయి 

నను రాజరాజనశేందుని తం డియగు నిమలాదిత్యుడు చాళుక్య వేంగీ: 

రాజ్యాధిపతుల యాచారమునకు విరుద్దముగా కళింగమం దలి (రామ 

తీర తె తమున టేశిక్రగణానుచరుడగు | త్రికాలయోగి సిద్దాంత దేవర 
యను జై నగురునును నిలిపి యాతనికి వసతి యేర్చరచినట్టు కన్నడ 

భాషను కిలాసాననము (నాయింవెను, ) ౨9. Rp 18) ఇట్లు తూర్పు 

చళుక్యలరాజ్యమందప్పట కశ, అయిదవ క తాబ్లమునుండి పదు 

నొకండవ శతాబ్దమువరకు డై నమత స్థులకు నమాదరణము కలు! గుచు 

వచ్చినను ము మువై మె ని కూర్పు చళుక్యవంశేపు రాజులు సాధారణ 

ముగ వేదవుత పకిస్థూపనమునందును శై ఎ వాచారపరాయణత(ము 

నందును కృతదీము లై యుండిరి. కనుక సర్భమతేసమత(ము గలవాడై. 

నను, వేదమత (పకిస్థాప పనమున మదినిల్సినవాడగుచే  రాజురాజనేశేం 

(దుని శై వాచారపరత్యము వుసః[పకటితము కావలసివ చ్చెను. విే 

మ్ంచి చ్వానభట్ల నిర చితమగు కోరుమిల్లి సాొననమున “సనర్వళోశా 

(శ్రేయ (శ్రీని్ణువర్టన మహా రాజాధిరాజపర మేళశ్వర  పరమభట్టారక్ర 
పరమ బహ్మ స్య మాశావితృపాదానుధ్యాతః శ్యాగసింహాననాసీన॥ 

చండికా పసాదపరి లబ్ధ సాం బాజ్యచిహ్నః" అనీ రాజరాజన కేం! దుని 

గ్ _వధర్శము క వ ర్తి ంపబడినది. రాజాధిరాజపర మేశ (ర, పరమభట్టాకర, 

పరముమా ఈశ్వర పరమ (బహ్నణ్యః యను బిరుదులు రాజ రాజ 

నశేందుని పెడతం [డియగు గ్ల క్రి వర్శ చ్మకవర్హియై దాల్చినవి, 

పటిలో పరమమా శే "త్వర యనుదానికి బదులుగా నంతశన్న నెక్కు..డు 
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సాభి పాయమగు “చండికా (పసాద పరిలబ్ధ సాం బాజ్యచివ్నాఃో 

యను బికుదమును చ్చ్యెనభట్టువాడగా నది యంత స్పష్టపరచుట కి్టము 

వేకనో యనువట్టు దానిని నన్నయ తన నందమపూడి శాసనమున 
“పరవు మా హేశ్ణర ” యను వేంగీసా(మాజ్యాధిపతుల సామాన్య 

మ్ జర ఆమ్ _ సామాజ్య చిహ్నముగా మార్చి, అట్ట పరమమూా బాశ రత(మును 

“ఈశ రాగమములయందు నిల్సితి”నను రాజ రాజన చేం[ద వాక్యము 

వలన సమర్గించెను. 

రాజరాజన కేం దుడు తన పెదతం (డి శకి వర్శ సనంతతిరాజు 
లుండగా రాజ్యాధిపత్రియగు సిమలాదిత్యుని తరువాత పట్టాభిపి. క్ట 

డాయెను. కాని శక్షివర్శపతమువారు 'రాజ్యమున లేకపోలేదు. వారు 
'రాజరాజున కహితులనవచ్చును, శక్కివర్మ సంతతివారు దాయాదులు, 

సై రివీరులు, ఇట్టి యహితులవలనను, వై రివీరుభవలనను పట్టాభి షేకా 
నంతరము రాజరాజునస పలువిధములస తొందరలు కలిగియుండ 

వలెను. పట్టాఖిపే. కానంతరము కొలదిదినములలో రచి? పబడిన కోరు 
మిల్సీ శాననమున విమలాదితు ని (పకాపాఠతిశయము లుగ్గడింపబడి 
నవిగాని రాజురాజన శేం[ దుని _పకాపవర్ల నము లంతగా లేవు. 

“కార్యా దా ర్యాఖి మానాద్యగణో తేత్యాదికోకమున "రాజ 

రాజన కేం దుని గుణములన్ని యు గు_త్తలముగొ జెప్ప బడినవి, ఈరచన 
జరిగిననాటేకి 'రాజరాజన ేందునికి తన (పతాపాతిశయములను వెల్ల 
డించుట కవసరము లేక యుండును. తదనంతర మట్టియ వసరము తటస్థిం 
చుటచేతనే ఆం[ ధవముహాభారతమందలి (శే _స్తి పద్యములందు నన్నయ 
రాజరాజన రేం్యదుని ప్రతాపము నమితముగ, ఫునరు క్షీగ నదేపనిగ, 
విసుగు లేక వర్మించియున్నా డు, ఈ వర్ల నమునందు న్ని భాగములు 
సర్వ రాజ పశ స్తిప్రసిద్దములగు “పరగండక్షై రవి” (౪8.227 స2,219, 
అ1.898). పరగండశేరుండక” (అర 2,85ళ, “2. రిపిరరసవై ద్య” 
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(స 2,219), వై రభయంకర శౌర్య (ఆ 8.822), “నృపపూజిత 
పాదాంభోజి” (ఆ 7.288) అను బిరుదములు. “కాని కొన్ని కుల కమా 
గతముగ వచ్చిన బిరుదములును గలన్ర. సను _స్తభువనాశ/య(ఆ4 278 
అ ౨.855) యనునది చాళుక ఖ్రవంశవురాజుల శాసనములలో వంక 
పారంపర్యముగ వచ్చుచున్న “సర్వ్యలోశకా(శ్రయి? బీరుదము, విషు 
వర్ధన, పరమభట్టాకర బిరుదము లీచళుక్యుల మూలఫురుషుడ్రగు విష్ణు 
భట్ట్రసోమయాజిచే నర్జితులగుటవలన కులకమాగతమయినవి, పరా 

క)మరాఘవ (న 1.292) యనునది మొదటి విజయాదిత్యుడు దాల్చిన 
“విికమరామ యను బిరుద మే, నిరవద్య (ఆ 5.261 ఆ 1.168) యను 

నది క్రీ.శ 699 సం|॥న అయిదవ విజయాదిత్యుడు దాల్చిన బిరుదము, 
“విలసచ్చాళు క్యాన్వ్యయ పయోధీ సంపూర్ణ శశీ (ఆ 4.1) యనునది 
శక్షివర్న దాల్సినది “చళ్లుక్షోచంద్భి” యను బికుదము. “ రాజనారా 

యణ”, నారాయణాఖ్య (ఆ 2.889; ఆ 6.809 న 1.204) యనునవి 
రెండవ యమ్మ్మ'రాజు దాల్చిన “రాజనారాయణి” పర్యాయములు 
.రాజసర్వడ్ఞ” (ఆ 6.808) యనునది పాశ్చాత్య చళ్తుక్యులలో నారవ 

విక) మాదిత్యుడు డాల్విన "రాయసర్యజ్ఞ బికుదము'కాని సామాజ్యాధి 
పత్యము నంవాదించుటను సూచించు “నృపపూజిత పాదాంభోజేో 

యను బిరుదమునకు పర్యాయముగ “నానావనినాథ కిరీట మణివిరా 
జిత పాదాంభోజ్ (ఆర 6.1) యనియు “పణమధఖలధా(తీ పాలకా 
లోల చూడామణి గణకిరణశీ) మండి తాం ఫీ” (ఆ 6.8095) యనియు 

““పరనృపమణిమకుట ఘటిదపది” (ఆర 1.899) యనియు “నమన్న్భప 
కిరీటచుంది చరణద్వయా” (ఆర 2.850) యనియు రాజరాజనరేం[దు 

న చేపనిగ “లోకజ్ఞు "డగు నన్నయ స్తుతించుట చూడగా నీభారత 
కావ్యరచనా(పనక్ని కలుగునాటికి రాజరాజన శేం్యదుని కీదాయాద 
సామంతులతో గల్లిన పోరాటములందు సర్వతో ముఖమగు విజయమును 
కలిగియుండవలెనని తోచుచున్నది. ఇవి నిరర్ధక ములగు శువ్క_ స్తుతులు 

44 
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కావనుట కాధారముగొ రాజరాజనశేం[దునికి యుద్ధములు తటస్థించి 

నట్లును తెలియుచున్నది. దండితాహీతపీర (ఆ 8.22) వికమో ద్వేజి 

'తాహిత (ఆ 8.822) విరోధి (పలయాంతక (ఆర 2.854 భూరి\ పతాప 

పరిభూతవిర్ థె వర్ణా (ఆర 8,899) యను సంభోధములవలన తననాటి 

హితుల (శక్తి సర్శపమోవలంబులు వై రాజరాజు వికమము జూపక 

టన శేలుచున్న ది. “ఫో-రాజిముఖోప లబ్ద విజయ(ప్రమ 

దా[శిత చాహుదండ” (ఆ 1.16% చై రి చేదండగండవి దారి ఘోర 

తరాసిభాసిభుజార్షళా” (ఆ శీ.227) “పరో! గాజివిజయా” (ఆ 5.260) 

“రివు[పలయ (ప తాప (ఆ 6.808) “పరనృ్భపలలనాన నక మల హరిణ 

లాంఛనమూ_ి {ఆ 6.808 రణదర్చు (న 2.819) జితారి (ఆర 1.1) 

ఘోరారిమదకుంభ కుంభివిదారణదారుణ కృపాణదకీణవాస్తా(ఆర2.1) 
యను నంభొధనలుబట్టి దాయాదులవలన ఘోరసం|గామములు రాజ 

రాజన కం దునకు నంఘుటిల్లీ నట్టు స్పష్టమగుచున్నది. ఇందు కనుగు 

ముగా నన్నయ రచించిన నందమనూాడి శౌననమున, 

'“యన్యస్ఫార భుజాక్ళ పాణదల్సితా రాతీభఛకుంభస్థల | (వోన్ను 

కామలవృ _త్తమౌ కిక చ చయస్పంగావురంగాంత కే | ధ “కవీరరన కియా 
భినయన (గ్రోస్యావనా లకు, శాం | ఏరనీ్ ర'చితాంజలి పృవినరతు ఎప్పోప 
హారశ్రీయః 1” 

అని రాజరాజన౭ేంద? ప తాపవిజృంభణావ,ర్గనము గలదు. 
““డచా _త్తీరసాన్విత కావ్యనాటక (క మములు సెక్కు..మాచితి” నని రాజ 

రాజనశేందు?డు భార కాంట )కరణా వసరమున చెప్పిన వాక్యము 
లారాజపర మేశేరుని జీవితమున “లోక జ్ఞాడునుో “అనుర క్షు కుడును”” 

నగు నన్నయ ఇట్లు సమర్థించెను. ఈ నందవుపూడి శాసనము కశ, 
1058 సనం॥న (బొయబడి యుండునని తాననక రికోధకుల యభి\వా 

యము. ఇట్టి వర్ష నము పై నుదాహరించిన బిరుదములలో “ఘోరారి 
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మదకుంభకుంభివిదారణ జారుణకృపాణదవీ.ణహస్తా” యను నారణ్య 
పర్యమందలి దితీయాశా(సారంభమున గానవచ్చుట చూడగా 

నన్నయ నందమపూడి శాననము రచించుటయు, మహాభార తారణ్య 

పర్యమందలి ద్వితీయాశ్వాసము రచించుటయు నించుమించుగా సమ 

కాలిక్రములని పొడగట్టుచున్న ది, 

(పతాపము |(పశంసనీయ మే కావచ్చును. అది ధర్మనిరతత (ము 

తోను, సత ఫపాలనముతోను; వినులవ_ర్తనముతోను, కూడియుండి 

నామ్యుగుణములకు స్థాయినొసంగుచో రాణేంచునుగాని లేకున్న లోక 

మున కహితము కల్సించును. రాజరాజన'శరేం| దునియందు (పకాప 

'కారుణిక తంములు రెండును; నన్న యక విత(మున సంన్క్భ తాం ధము 

లట్లు యథొచితముగ పని _వినుచుండినట్లి పశంసాపద్యములందు 

జాడలు గలవు. కావున “డాయాదుల నిర్లించి యహితుల ఛడంచి 

వినమ (దాజన్య వుకుటుండగు రణదర్చితు దేడ, ఫారతాంధ్రకరణ 

ప్రయత్న మేది ? బది నన్నయ తన హాభుభక్తియు తన 1(గంథ పాఠ 

స్యమును సూచించుటకు చేసిన విశేషకల్పన కానోపు” నను సంశయ 

మున కవకాశము'ేదు, 

రణదర్శ్సితుడై నను రాజరాజు భూరిగుణరత్న భూపణ (స 1292) 

గుణధామ (ఆ 1.169) విరాజతగుణరత్న (ఆ 2.2కిక్ సుగుణాధార 

(ఆ 8.226) కలియుగపవి[త (ఆ ౩.226) విమలధీరమణీయా (ఆ4.272) 
వ్యసనవివర్ణిత (ఆ 5,259) విమలమతీ (ఆ 6.809) రాజసూరి సభాంతర 
ఛాజితసద్దుణ (స 129కి) యనియు నిత్యనిరంతరధఢర్శమతీ (ఆ 1.169) 

నిత్యధర్శ _పారంభ (ఆ 2,986) ధర్శ్మనిరత (ఆ 8,1) ధర్మధురంధర 

(ఆ 1278) ధర్మవిశారద (స 2.1) ధర్మమిత్ళ (ఆర 1.400) ధర్ననిత్య 
పా9రంభ (ఆ 21) ధర గనిచారోడ్డామ (ఆర 8% ధర్మవ్యాపారపభాసి 

(ఆర $,శ958) యనియు నిత్యసత్యే (ఆ 6.829) కరుణావతార (నబి,త20) 
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కృపారసబంధుర (ఆ 4.278) యనియు విేేషించి సౌమ్యుడగు పభ 

వుగా పొగడబడెను. రాజ్యాంగధర్మ వ్యవస్థలనుబట్టి విక్రమము మాప 

వలసినబాడై నను, "రాజరాజు సౌమ్యుడును ధర్మానువ ర్రియు ధర్మ 

పతిష్థాపకుడు నగు ప్రభువని యానాటి విదాగంసులకు (ప్రజల మనస్సు 

లను 'తకారుమారుచేయగల కవివతంసులకు) నమ్మకము కలుగుట 

కవి శేషవాక్యములు రచింపబడియుండవఅను, ఈ (పోస్తి పద్యము 

లందు సాధారణముగ ప్రు'తాపవర్ష నములందు సౌమ్యుగుణవర్ష నములు 

కలిసియుండవు, అటుగాక నన్నయ రచించిన కొన్ని పద్యములందు 

'రాజరాజననేందు?ని ప)తాపవిజేషములును సౌమ్యుగుణవి శేపములును 

నొక దానికొకటి ప్రతిగా చెప్పబడినవి. ఇట్టి రచనలు పాభువు పరాక్) 

మము చూపి విజయముగాంచిన తరువాత ప్రభువు ననుగవామున 

కును ఆగ9హమునకును పాత్ఫులగువారలకో ప క్వేకించి కలుగు లాభ 

నష్టములను సూచించుటకు (వాయజబడియుండవ లెను, బట్లునిన:- 

ఏీరావతార కగుణారనపూర్ల (ఆ 2.286) ధర ఇనిత్య (పారంభ 
ఘోరారి. ..దవీ/ణవాస్తా (ఆర 8.1' దండితావీర సూరినిధాన (ఆకి.22) 
బుధజనచింతామణి కోదండపార్థ (ఆర 8.1) ఏరావతార సౌజన్యగు ణా 

ధార (న 82.1) సౌజన్యగుణా భరణ పరగండ_ఖై రవ (అర 1.899). 

ఇంతేకాదు. రాజరాజన కేందు”డు విదాగంసులకును మిత్ఫుల 

కును సులభుడు; పార్థనన్ని బోడు (ఆ 5.1, న 1.298, నయబంధురుడు 

స 2.8820 నృప (రాజు విద్యాపారగు డు. ఆర 8,898, 41. నిఖలరాజ 

విద్యానిధి ఆ 7.287 కో దండపార్టుడు 68827. స 1.1 అర 81 

ఆర ఉ1 గంధసింధురహయళితూరూఢదతముడు ఆ 7.1. కనుకనే 

నన్నయ భారతమును “లోకాగమన్యాయెకాంతగృవహాంబు” అని తన 

ప్రభువు నెదుట స్తుతించెను, 

విశేవించి, కావ్యగీతపియ ఆ 2.1 వాణిలీలాన్సద ఆ 4,1 
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విడద్యావిలాస ఆ 7.2882 సరస్వతీసలనను గ్రఖాంభోజ ఆ 9.898 యనియు 

రాజరాజనశేందుని నన్నయ కవిగా పొగడిను. ఏటికనుగుణముగా 

రాజమహేంద్రి కవింద సమాజ సురవ్మాజు ఆ 2,288 చాంధనాంభో 

పజనద్యువణే న 1.295 మిత9విద్వదంభోజవన పియోజపిత స 282కి 

ఆర 1,400 అనియు సంబోధనలు కలను. అట్లు మిత్రులను, చాంధవు 

లను వి ద్యాంసులను పోవీంచుటకును వారీ రాజరాజన చేందుని యను 

గ)వామున పెద్దల గనుటకును నవకాశములు సమర విజయానంతరమున 

కలిగియుండవలెనుగచా ! ఇట్టి విజయములు కొలుగునాటికి నన్నయ 

యాడిపర్వ్యము ముద లారణ్యపర్యమందలి "రండాశ్వాసముఐ వరకు 

రచించియుండును. ఆదిపర ర చన పూర్తి యగువరకు శ (తునిర్నూలమై 

యుండవలయును. తదనందరము బాంధవులయెడ రాజరాజన శేందు)డు 

పానన్ను డై యుండును, “విడ్యావిలాస”గోస్టికి కొంత యవకాశము 

కలిగియుండును. కావుననే మహాభార తాంధథీ/కరణము కవియగు రాజ 

రాజనశేందు) నుశ్రైశ సంకల్చ్బముల  కనుగుణముగ 'వేంగీరాజ్యమం 

దాతనికి విమలాదిత్యునివలన కలిగిన యధికారము సమరరంగ ములండు 

సమర్థింపబడిన విజయోత్సవ సందర్భమునను, పాండ వేయులవలె ఖడ్గ 

వాదమున దాయాదుల యుక్క_డంచి దాజ్యపిప్టి తుడగు హుభువునకు 

గల ధర్మనిరతతయందును, సౌమ్యతే(మునందును, విద్యానమాదర 

ఇమునందునుు మిత) బాంధవ పోవకతమునందును పజంకు ద్భస్థి 

విశ్వాసము కలిగించుటకును, ఆరికేనరి పఏమలాదిత్యాది చాళుక్య పభు 

సమాదరణముచే శేశెత్తి “నర్వ్యజసీనమొగు కావ్యరత్నమును. నీర 

గాథగా మార్చి కావ్యసామాన్యముగ జేసిన జై నమత వో/త్చాహము 

గల పండితుల మనస్సుల నా కావ్యరాజము నాం(థికరించు ప్రయత్న 

ముచే నందలి సంహితాత్యగారవమును _గహీంచునట్టు'జేసి లోకసం 

(గ హమున్నకై వనియా గపరచుటకును (పాౌరంభింపబడె ననవలయును 

గాని యొక వాగనుశానన ఫక్కి_కి లక్యుముగనో, పవిత్రచరితుడును 
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కుమారుడునునగు సారంగధరునియెడ రాజరాబజొనరించిన పాతకము 

నకు _(పాయశ్చి_త్తీముగనో రచింపబడెననుటతగ దు. కావ్యాది పద్యము 
మసలం జెప్పిన కతి (పతివముండల మేలునని పూర్వ లాశ్షణికులముత ము, 

దీనికనుగుణముగా “(శ్రీ వాణీ గిరిజాళ్చిరా” యేతి మంగళక్లోక మాం 
ధమహాభార తాదిని “నిత్య_పవర్థమాన మహామహీ రాజ్యవిభవ” 
(వా ప్రీసాధనమగు రాజరాజు నుపాననావిధానము సూచించుచున్నది. 
నన్నయ పృతియాశ్వాసారంభమున జెప్పిన స్తుతియును మంగళ పద 
మగు (శ్రీకారముతో విధిగా | పారంభింపబడియున్న ది, 

“విశ్వ_శేయః కావ్యం” అనియు “కావ్యం యశసేర్ణకృ తే” 
యనియు నన్నయ నాటికి కావ్యవిషయమున రెండు వముతములుండెను. 
“గ్రాయక్సి త్త విధాకావ్యం” అను సూ|తము "నేడు రూపకాలం కార 
(పాయమగుచున్న డి, (పసిద్ధములగు నానాటి మతములలో నన్నయ 
యాదరించెనని యాం(ధులు విశ్వసించునది “విశ్వ_శయః కావ్యం” 
అను నియమము. _పబంధపర మేతే గరుడు “విచితాలం కారోజ్ఞ (ల 
కవితాకలాపి (ఆర-6-1) మహా శకావ్యరస  (సయోజనారూఢవుతి 
(ఆర-2-) యను నంబోధనలచే కనియని సమర్ధించిన రాజరాజ 
నెందు డాదరించిన మతమును నిదియీ, దీని ననునరించియీ భార 
"తాం ధీకరణము జరిగియుండవ లెన్సు, 
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బో త్స వాంచెను 

(శ్రీ పి. వి. పర(బహ్మశాస్త్రి 

(శ్రీ) వరూరు వీతారామశర్శ యం. వ, బి, ఇడి. గారు (రాఘ 
వేం(దస్వామి మఠం, బర్క_త్ పురా, పాదరాబాదు - 27) ఒక 

(గంథమును రచించి?, ఈ వ్యాసము దాసిని గూర్చిన సం|గహ 

నమిోత. (గంథము పెరు. నన్నయ భారత రచన - రాజరాజు (వోత్చా 

హాము! 

నన్నయ భారతాన్ని గూర్చి (శ్రీ శర్శగారు ఆ (గంథమున 
రెండు (పధానాంశములను చర్చించిరి. మొదటిది భారత రచనలో 

నన్నయను రాజరాజు (పోత్సహించ లేదు; అట్లు (పోత్సాహమిచ్చిన 

వారు పన్నిము చాళుక్య (కళ్యాణ చక్రవర్తి ర్రియన "మొదటి సోమేశ్వ 

రుడును, అతనికి సామంతుడుగ వేంగీ రాజ్యము నేలుచున్న రాజరాజు 

సోదరుడైన విజయాదిత్యుడంను దీనిని గూర్చిన చర్చ 140 వుటలున్న 

(గంధ భాగము. 

రెండవ అంశము నన్నయ నారాయణ భట్టునకు సహాధ్యాయుడు 

గనుక నారాయణభట్టువ లె కర్తాటకుడు అయియుండును, లేదా మహో 

రాష్ట్రు)డు కాదగును. ఇది 118 వుటలున్న (గంథ ద్వితీయభాగము. 

తుదిలో కొన్ని శాననములు అనుబంధించబడెను. శర్శగారి (గంథము 

నంతను నం_గహముగానై న చర్చించుటకు ఇచ్చుట తావ్రుచాలదు, 

తెలుగు వాజ్మయ చరిత్రలో ముఖ్యమైన విషయము గనుక దీనినొక 

వ్యాసరూపమున (వాయుచుంటిని, (శ) శర్మగారి (గంథములోని 

కొన్ని అంశ ముఐను (శ్రీ) పాటిబండ మాధ వశర్శగారు, (శ) దెవరపల్లి 
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వెంకట కృష్ణ్ణారెడ్డిగారు మరికొందరు లోగడ చర్చించి తమ అసమ నని 
తెలిపినట్లు (గంథములో చెప్పబడెను. (శ్రీ) కర్షగారికి గురువ్వులెన 
(శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులుగారు దినిని గూర్చి సమిాత్మ 

_వాసిరి. అదికూడా (గంథాదిలో యథాతథముగా చేర్చబడెను 
సమితు.కు తుదిలో పుట్టపర్శివారు తమ (నాతకు సారాంశముగా 
ఇట్లు _వాసిరి, 

“శర, రాజరాజన గేం చుడు భారతానికి ,పోత్చాహకుడు 

కాడని నిరూవించిన కారణాలు ఎక్కువ బలవ_త్తరములు కావు. శకివనల 

సారహీనములు కూడ కావు. చాలా సంవత్సరాలు పట్టుదలతో 
విషయం సేకరించినాడు. ఆయనవపైన నాకు సానుభూతి యిందుకుం 
డదు ? కానీ యిడే సిద్ధాంతమని సమ నించే ధైర్యం నాకులేదు. ఏదో 
ఒక బాంబు వినరినాడు. దీనిపె న భావిపరిశోధనలు జరుప వలసిన అవ 
సరం వుంది.” 

మరిరక చోట డీ సారాయణాచార్యులుగాే యిట్లు (వాసిరి. 
కిటి, 

“మరికొన్ని చితమైన వాదాలు శర శ్రైవ్ నున్నవి. నన్నయ 
మహారాష్ట్ర బాహ్మ ణుడని నొక నాదం, అది ఇంకా చి! తంగానుంది. 
ఎందుకం"కు “భట్టు” శభ్గాన్ని వాడుకొన్నాడట, నాద్భస్థికిది నవ్వుల 
పాలుగావుంది”” శ్రీ నా ల ్యయణాచార్యులుగారి నమితతో చాలా 
వుంది యేకీభవించుదురనుకొన వచ్చును. _పస్తుత (గంధము రెండు 
భాగములుగా నున్న దనుకొొంటిమి. మొదటి భాగములో భారత రచ 
నకు (సోత్సాహా విచ్చినవాడు రాజరాజనకేం( దుడు కాదు; పశ్చిమ 
చాళుక్య చక్రవర్శియెన లీ /లోక్యమల్ల బీరుదు వహించిన మొదటి 
సోమేశ్వరుడు. అతని (కంద సామంతుడుగ వేంగి రాజ్యమేలిన స_ప్తమ 
విజయాదిత్యుడు, దీనికి ఉపప తెగా (గంభక ర యీ దిగువ పదా న్ని 
భారతం నుండి చూవిస్తున్నారు, 
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పీగావ తార సుక ఏస్తుత నిత్యధర్న్మ 

(పారంభ శిష్టపరిపాలాసక్ర రాజా 

నారాయణాఖ్య కరుణా రసపూర్త వీర 

(శీర మ్య రాజకులశేఖర విష్ణుమూ రీ 

(గ్రంథ కర్త మైన శర్మగారు ('పయోగించిన గొప్ప బహ్మో 

న్రం ఇది అంటూ నా రాయణాచార్యులుగారు చక్కగా సమాథానం 

(వాశారు ఈ వసంత తిలక వృ తంలో శండవపాదం తుదిలో గురువే 

వుండవలెనని శర్మగారు సాగదీసి నారట, పద్యంలో అట్లాగే ఉన్నది 

కదా. అందువల్ల “రాజనారాయణాఖ్య' అని రాజరాజనశేందునకు 

వ ర్హింపజేయు నట్టి బిరుదు కాదు గనుక “రాజా అని ఒక సంబోధన, 

“నారాయ ణాఖ్య' అని మరియుక నంబోథన అయిళలిరునని (గంథక రృ 

వాదము దీనితో వారికి ఒకానొక రాజును, ఒకానొక నారాయణు 

డను పేరుగల వ్యక్షిని వొవ్చీంచి అనర్రయం కుదర్చృటానిక్ అవకాళం 

దొరికింది. దాని మోద (శ్రీ నారాయణాచార్యులుగారు పాదాంత 

ములో నుండు లఘువుకూడ ఒకొ-క-గారి గురువే అవుతుంది. కనుక 

అక్కడ “రాజూ” అని దీర్హాంతంగా నే ఉండవలసిన అవసరం "లేదన్నారు 

అంసే దాస్ని “నారాయణాఖ్య అసి చదివినప్పటికి వచ్చే ఛందో 

భంగ దోషం “ఉండదన్నారు. ఇంకా 'నారాయణాఖ్య' అనేది విరుదు 

కాజాలదు, వ్య క్రిగతే నామమే యగును, అనే శర్మగారి వాదాన్ని 

కూడ సోదాహరణముగా నారాయణాభార్యులుగారు (తోసిపుచ్చిరి. 

కనుక 'నారాయణాఖ్య అనేది రాజరాజన రేం (దుడికీ ఓఏరుదుగా చెప్పు 

వొనుటలో ఆక్వేపణ లేదని సిద్ధాంతీకరించిరి. 

ఈ సందర్భమున (గంథకళర్త చాళుక్యుల చరిత, రాజరాజ 

నేందుని అనమర్ధతి అతేడు పళ్చిను చాళుక్య చ(క్రవ్తి యయిన 

మొదటి సో మేశ్వరునికి సామంతుడగుట ఇత్యాది వేేషములనేకము 

45 
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వివరించిరి, ఆ వివరణమంతయు ఆనుషంగికము గనుక దానిని అంగీక 

రించుటగాని ఖండించుటగాని యిచట అంత అవనరమని తోచదు. 

కాగా (శ్రీ శర్మగారు ఇంత చరిత తిరుగతోడినవారు. ఒక్క శాసన 

మును చూచినట్టుగ తోచదు. అది (శ్రీకాకుళం మండలంలో నున్న 

(శ్రుకూర్ననాథుని ఆలయములో గలదు. ఆ శొననము సౌత్ ఇండియన్ 

ఇన్ (కిష్ణన్చు “5వ సంపుటములో ]25ికీవ సంఖ్యగాను, ఎవ గాఫియా 

కండియా $ిన నంపుటం శవ సంఖ్య (81వ వుటు గాను 1 పచురింప 

బడినది. దాని “తేది శక వర్షము 1195కు నరియగు 1276 (క్రీస్తు శెకా 
బ్ఞము. అందు చాళుక్య వంశమువాతై న ఏజమాదిత్యుడనువాడు (క్రీ) 
గూర్మన ఢునికి దీపము కొరకే 25 ఆవులను దానమొసగినట్లు చెప్ప 

బడెను. అందు ఆ విజయాదిత్యుడు తన వంశమును తన పూర్వులను 

కొంత | పశంసించుకొనును. ఆశాసనములనుండి (ప్రమ్రత మవసరమైన 

క చూపబడు Wa 

స్త్ (శ్రీమా న భూత్వురా కశ్చి తోము వంశే మహో 

యొక వాళ్లు 

2. క్య విమలాదిత్య గ్మకవ్తిన్ నృప్మాగణీః 11 (1) వక 
వవ నభోజేే 

ల. యథాచంద (9 (శీయాయుతెః సమయజ్బు(తు పద్మాని 

4. తథా నతముతి మండలే॥ (2 ఇ) తస్మాదభూత్ శీత్రిపతి 
(పణతాం 

53 (ఘ్ పద AL సీరాజరాజ నృపతిః (పవిశౌలకీ త్తిన్ యస్పూరి 

6. భిః నహాకిల స్మృతిజాల సార మం|ధ్ చకార వర భా 

7. రత వంక వృత్తిం! (5 *) సేవాగత నృపాక్ ణ్నేస్ 

"రాజవముహేం 

జగ య్ 9 నే జ ర. ద పట్టనె స్థిత పి పేజసా[ కాం తై ర రాజ వసుధా 
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9, త (42 

ఆల 946 వన 4 ఎస ర 45 ఇ ఉట ౪ 34 6 ఇక ఈ ఈ 

18, తద్యంశే విజయాదిత్య 

14, ఇతిఖ్యాత్ నృవో భవత్ | మానవస్య సుగో|తీయా 

15. విజయ (థ్రీ) నిశేతనః | 1 (6 « ఇ) తన్నాజ్ఞా తశ్చ రాజేన్లూ 

రాజరాజ 

16. ఇతి _న్ఫృతః | మంతీ ఫ్ర' నృసింహ హాస్య వాచస్పతి మ 

17, హోమతిః॥ (7*) తన్యసూను స్పురాధీశ తుళితోద్దామ 
వికమః॥ 

15, జానాతి విదుసాం మోళ్టేన్ గు ర త్నొ కరోపవమం (8 ఇ *) 

19. న న్వ వ్ శకవ పేన్ కేరనిధిశశి భూనమ్మి కే క్కే_న్ 
తులా రు(దా 

90, హే సామ్యవా రే సితయుజ మపహాతః కరామ్మన్ నాథస్య 

నిత్యం | (వొ 

21. దాద్దిపాయ పంచో_త్తర దశయుగగాః వాళ్ళా 'తార్టన్ 

న్య 'సిద్ధ్యెసో 
విపి యం చాళుక్య వంశొంబుధథి శకి విజయాదిత్య చవ శ్రీ ల్రీా 

(సచ్చ్యకవ్తిన్) (9 *) 

ఈ శాసనాన్ని (శ్రీ) సీతారామ శర్మ గారు. చూచినట్టులేదు. 

వారి (గంథములో అనవసరమైన కొన్ని శొననభాగము లియబడి 

యున్నవి. కాని అవసరమైన ఈ శాసన భాగము ఈయబడ లేదు. 

కనుక వారు దీనిని చూడలేదని తలంచి యీ ముఖ్య శొననాన్ని 

పరిశోధకుల దృష్టికి తీసుకొని వచ్చుచుంటిని, 
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ఈ శాసనాన్ని శెండు భాగాలుగా విభజించ వచ్చు. 9వ 

పంక్కి వరక ఒకటి. దానిలో సోమవంశేములో పూర్వము మహో 

యశ వ్యాలియగు చాళుక్య విమలాదిత్య చృకవ_ర్హియుంజెను, అతడు 

వసు సంఘమును పరిమార్చుచు ఆకాశమున చం(దుడువ లె 'రాజిల్లు 

చుండెను. అతని యనంతము (శీరాజరాజ నృపతియుండెను, ఎవడు 

సమస్త స్టృతులకు సారభూతమైన భారతపంశ వృత్తమును విద్వాంసు 

లతో గూడి ఆం(ధీకరించెనో అట్టి మహా కీ ర్రిమంతుడతడు. సామంత 

రాజులచేత సేవించబడుతూ  రాజమహాంద) పట్టన మందు అతడు 

తేజస్సుతో వ్యా_ప్తయై భూమంతలమున కోభి లైను, ఇ త్యాది వర్తన, 

రండవ భాగము : 

ఈ భాగములో దాతయొక్క_ పితృపితొముహులు కీర్శింపబడి 

అతని దానము చెప్పబడెను. మొదటి భాగములో చెప్పబడిన రాజ 

రాజు ఏ వంశేములో కే రి మంత. నిరాజిలైనో ఆ నంశేములో మాన 

వ్యస గో(తీయుడు విజయాదిత్యుడను రాజు ఖ్యాతిగాంచెను. అతడికి 

"రాజరాజు అను ఒక కొడుకు గలడు, అతడు బుద్ధియందు వాచస్పతి 

సముడై. వీఠనృసింవా రాజునకు మంతిగా నుండెను. ఆ రాజరాజు 

కొడుకు మరల విజయాదిత్యుడను రాజు శకాబ్దము 1195 తుల మాస 

ములో శుక్త పత్నమున ఏకాదశి బుధవారమునాడుం శ్రీకార శనాభునికి 

దీపము వెలిగించుటకుగాను 5 గోవులను చదానమునానుు ఈ 

యంశేము శొసనము రెండవ భాగములో చెప్పబడెను. (ఇందు 

"బేర్కొనబడిన యిద్దరు విజయాదిత్యులలో ఒక్కరిని గూడ |(గంథ 

క_ర్తయొన సితారామశర శ్రగారు కథానాయకుడుగా మలిచిన స_ప్పము 

విజయాదిత్యుడుగా గహించరాదు, కాలభేదము, దేశ భేదము అడ్డు 

వచ్చును. శర్మగారి స్నష్తమ విజయాదిత్యుడు (క. శ. 1020-1070 
_పాంతమున రాజమహేం[ద వరనులో నున్న వాడు, ఈ శాసనము 
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లోని విజయాదిత్యులు డీ. శ, 1200. 1275 ( పాంతమున కలింగ 

ములో నున్న వారు) 

వాననముయొక్క_ మొదటి భాగములో పేర్కొన బడినవారు. 

1. వివులాదిత్యుడు అతని కొడుకు రాజరాజు (క. శ. 1012 _ 1061 
వరకు వేంగి సింహానన మధిస్టించిన వారిలోని రాజులు. ఈ -రాజురాజే 

"రాజము హాం(ద సల్లణమున విజ్వాంనులతో గూడి పమ స్త స్త స్మృతినార 

భూతమైన భరత వంశ వృ_క్తేమును ఆం థీకరించెను. ఇచట “ఆంత్ర 

చకారి అని యున్న _కియాపదమునకు పద్వాంసులచేత అం(ధకరింప 

చేసెను. అసి అర్ధము చె చెప్పదగును. కాని లుచట “నూరి భిస్పపహా 

అసి విద్వాంనులతో గూడిన తనకే అం ధికరణ ర్ _రృ్రత్వేము చెప్ప 

బడెను. దీనిని మరియొక సమస్యగా తీసిక్రానక (సస్తుతానికి విద్యాం 
సుల నసహాయమున ఆం ధీకరణ మనెడి (పణాళికను నిర్వహించుట 

యండే రాజరాజు మొక్కు క_ర్చృత్యము చెప్పుకొనుట యు కమ్ము 

అట్టి నిర పహణాధిపతి మాతముగానే యుండుటనుబట్టి "రాజరాజు 

(గంథమునకు తేన క_ర్శృత్యమును గాని, కటి పతిత్యము గాని కోరి 

యుండలేదు. ఒక వేళ (సభువు గాబట్టి ఆ నన్నయాది విదాషంసుల 

కక్ పతిత్వమును స్యేకరించుమని అభ్యర్థించినను “రాజరాజు ఏమ్మ తము 

అంగీకరించి యుండ 'బేదని చెప్పుకోవ లెను, అయినప్పటికి ఆశ్యానాద్యం 

తములలో ఆ రాజును క్రీ ర్చి ంచుచు నన్నయ త్తి వీనొండెను. అదియే 

అంకితమి చ్చినంతటి (పయోజనకారి యయ్యును. నిమర్శనల యందు 

ఆరితేరిన పరిశోధకులను విడి స్టే సామాన్య పాఠకుల హృదయాల్లో 

రాజరాజు అంధ మహాభారతములోని నన్నయ భాగానికి క్మృతిఛర్త 

గానే గోచరిస్తూ ఉంబాడు. రాజరాజుకుగాని, నన్నయగాని కావల 

సింది అదియే కదా. ఇంక విమర్శకులంటారు నారి వారి (పజ్ఞా విశ 

పాన్ని (సదర్శిస్తూ రకరకాలుగా అనేక వాదాలు చేసుకొంటారు. ఆ 

(గంథమును జదివి భారతకథను _ తెలుసుకొనే సామాన్యుడు వానిలో 
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పస్ట్యం'తాదిక మలై న లాంఛనాలలో కృతిసవమర్చణ సక మంగా బరి 

గిందా లేదా చర్చలోకి వేడు, అశ్వ సాదిలోను: అఆశ్వాసాంతంలోను 

"రాజరాజు కీర్తింప బడటం మాతం (గహించును. “రాజరాజు ప్రోత్చ 

కాంంచిను; ఒకరో, ఇద్దరో వముజియీ కొందరో తొొశ్చడగా నన్నయ 

దాన్ని రచించెను అని విశ్వసించును. ఇక్కడ చూపీంచిన శాసనంలో 

విమలాదిత్య తనూజుడై న రాజరాజునకు భారళాం[ థీకరణములో అట్టి 

నిర్వహణాధిపత్యేము తెలుపుమా “ఆం ధీచకారి అను (క్రియ వాడ 

బడింది. రచించినవారు *సూరిఖికి అను బహువచనాంత పదమును బట్టి 

యిద్దరో, యింకా ఎక్కువమందో తెలియదు, నన్నయ, నారాయణ 

భట్టు అనే యిద్దరున్నట్లు అందరికి తెలిసిన విషయమే, ఆయిద్దరికి 

పూజార్థమున బహువచన (పయోగము వేయబజెనా లేక యింకా 

యొక్కు-వ మంది విద్వాంసులుకూడ -ఈ బృహాత్కార్యమున తొడ్ప 

డిరా అను నంశయము కలుగుచున్నది, ఇటీవల సూర్యరాయాంధ్ర 

సిఘంటు నిర్మాణములో అనేక విద్వాంసులు పనిచేసినట్లుగా ఆనాడు 

తెలుగులో గొప్ప (గంధరచన జరుపుటకు రాజరాజు మరికొందరు 

విద్వాంసుల తోడ్చాటును గూడ సమిోకరించెనేమో, ఈ చర్చ నటుంచి 

కరూర్మనాథస్వామి గుడిలోనున్న యీ శాసనాన్ని బట్టి చాళుక్య వ్వు 

లాదిత్య తనూజుడై న రాజరాజే నన్నయ భారతమునకు _పోత్చావాకు 

డని నిస్సంశయముగ అర్థమగుచున్నది, 

సికారామశర్శగారు కూడ “నాజరాజన్ఫప, విమలాది త్యాగ 

తనూజి (భార. ఆది. చ, 879) అనే సంబోధనను వివరిస్తూ “భనం 

జయుని (పవరకరము అవే సమాసంలో రాళ్ళపల్లి వారు “(శేస్థమై న 
ధనంజయుని కరము (చేయి” అని చెప్పినశ్లు (కెస్టుడై న విమలాదిత్య 

శ నడ జర వం శ 9 తనూజుడని సరిపెట్టిరి దాన్ని బట్టి వారు విమలాదిత్యుని ఇద్దరు 

కొడుకులతో ఒకరు భారతర చనకు \ బోత్సహీంచారను అంశాన్ని ఆంగ్ 
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కరించింది ఆ యిద్దరు రాజురాజు స_ప్పమ విజయాదిత్యుడు రాజరాజు 

చేతకాని వాడైన కారణమున భారతాం| ధీకరణము వంటి బృహ 

'త్కార్య నిర్వహణము చేసీయుండడు అని సిద్ధాంతీకరించుట్నకై శర్మ 
గారు 140 పుటల (ంథభాగము రచించి సప్తమ విజయాదిత్యు డే 
(శెష్టుడె, "తొనా్నాశయించిన పశ్చిమ వాళుక్ష్య చ1క్రవర్సి మొదటి 

సోమేశ్వరుడి సిఫార్పుమోద నన్నయ, నారాయణభట్టులను రావించి 

భారతాంథకరణ కార వక మమును [బోత్సహించెను, అని నిళ్చి తార్థ 

మును (పకటించుట్యకె బహువిధముల పాటుపడిరి. శర గారి తలం 
పులో కర్ణాటక చక్రవర్తి సోమేశ్వరుడే (పథాన (పోత్సాహాకుడు, 
డానికే. “రాజానా రాయ ణాఖ్యి అనే సంబోధనను పుట్టపర్తివారు 

స్పినట్లు సాగదీశారు. ఇక్కడ ఆవాదమంతాొ చర్చించ దలచలేదు, 

అంతకం కే ముఖ్యమైన స్త కూర్శసాథాలయంలోని శాననం విమలా 

దిత్య తనూజుడై న రాజరాజ భార తాం ధీకరణము చేసెనని స్పష్టంగా 

"రాజ రాజునే (వెత్చాహకుడుగా చెవుతుంశకు యితర వివయాలత్లో 

ఈ సమోతును పొడిగించటం ఆఅనవనరము, శర్శగారి 140 వుటల 
మొదటి భాగము ఈ శాసన _పమాణంతో పరా_స్తమగుచున్నది. 

శర్మగారు వ్రంకో వాదం "లేవదీయవచ్చును. ఈ శాసన కాలం 

శకాబ్టము. 1195 కదా. అనగా (క్రీ శ, 1278 అగును. అప్పటికి 
నన్నయ భారతము రచించుట సుమారు కెండువంద లేండకు పూర్ణము 

జరిగను. ఈ వ్యవధిలోనే సప్తమ విజయాదిత్యుడికి చెందవలసినఘనత 
రాజరాజాకునకు అంటగట్టబం అనే ఘోరమైన అన్యాయం జరిగి 

యుండ కూడదా? మన విమర్శ ఆ అన్నా మాన్ని బయటపెట్లకూడదా? 

ఈ (పశ్నలకు సమాధానం, (శ్రీ) కూర కొసనం వేయించిననాడు 
చాళుక్య వంశానికి చెందిన యలమంచిలి లేక కూర ఉాళుక్యులనబడే 

శాఖకు చెందిన ఒకానొక విజయాదిత్యుడ నే సామంతరాజు. ఈ వాళు 
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క్యులు "వేంగిలో సింహాసన మధిస్టించిన వారిలోనే కొంతకాలమునకు 
వంశములో ఉత్పన్న మైన అంతః కలహములు కారణముగా “వేంగిని 
విడిచి ఎలమంచిలి నగరముగా చేసుకొని అచట సామంత "రాజ్యము 
'నేర్ప్చరచుకొనిరి, కొంతకాలమునకు వారు తవు (పక్కనున్న తూర్పు 
గాంగ రాజుల క ళింగరాజ్యములో వారి | కింద సామంతులయి వారితో 
'చొంధవ్యములు కూడ కలుపుకొనిరి. బ్ర'ిజే శొననములో మొదటి 
విజయాదిత్యు డి కోడుకు రాజరాజు గాంగరాజగు నరసింహా బేన్టునికి 
మం(తీగా నున్నట్లు చెప్పబడెను, అశు యో శొఖకు చెందిన వాళు 
కులు అనేక- విధములుగా గాంగరాజుతో సన్ని హిత నంబంధము 
లర్పరచుకొనిరి, (పస్తుతము పరికీలించుచున్న (శ్రీకూర్న్శ శాసనము 
లోని దాత రెండవ పజయాదిత్యుడుగాని తండ్రి తాతేలుగాని వవులా 
దిత్యుని కొ"శుకులై న 'రాజరాజన రేం దునితోను, స_పమ విజియాది 
త్యునితో ను చెప్పుకోదగిన చాయాద సన్నిహీతులు కారు, విమలాది 
త్యుడ్కి పూర్వపు పరుపూంతములలోనే క్రోలింగ చాళుక్య తొఖవారు 
పిడిపోయిరి. విమలాదిత్యునికిగాని రాజరాజ ననేం్యదుడికిగాని గల 
సం లనమెవ్వరో, వారెట్టుండిరో మనకు బాగా తెలిసిన విషయము. 
ఏరి తరములో వెల్ళినవారుకారు క్రలింగ శౌఖవాను, మరి భార-తాంధీ? 
కరణ పన క్షి వారికేల వచ్చాను ? తమ చాళుక్య వంశములో అట్ట 
గొప్పవాడొకడున్నట్లు (పశంసించుకొనుటయీ ముఖ్యో ధైళము. అట్టి 
(ప్రశ స్థి "రాజరాజ నరేందుని గూర్చి చెప్పుకొన్నా అతని నవతి 
సోదరుడైన న_ప్పమ విజయాదిత్యుని గూర్చి. పొగడు కొన్నవారికి 
భేదమేమియు లేదు. ఇద్దరు వారికి సమానమైన వంశ బాంధవ్యము 
గలవా న. కనుక రాజరాజనేం|దుని మా(తమే | పశంసించుకొను 
పనిలేదు. అతడు నిజానికి రాజకీయముగ కొన్ని ప్రక్కు_టు ఆనుభ 
వించినవాడు. ఒకవిధంగా చూ సే నమ విజయాదిత్య జే రాజరాజ 
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ముతో అతనిని అధికారమునుండి తొలగించుట కై యల్నించువాడు, 
విజయాదిత్యుఢడికి క లింగములో తగినంత పలుకుబడి గలదు, అట్టి పరిస్థి 

తిలో భార తాం! ధికరణములో విజయాదిత్యు డే నిజముగా (వోతా హొ 
కుడై యున్న చొ కళింగ చాళుక్యులు ఆతనిని షొగడడం మాని కళిం 
గులతో కొంతమైొన వ్యతి లేక రాజకీయ సంబంధమున్న రాజరాజ 

నశేందుభని (పశంసించుటకు పూనుకొనరుక దా. అట్ట పొగ్నడ్డకూడ 
లేని ఘనతను అంటగట్టుచు చెప్పుట జరుగునా? తమ వంశము వారైన 
రాజరాజ నరేం్యదుడే నిజముగా ఆ ఘన కార్యం చేయించెను గనుక 

నిజమును కచ్చిపుచ్చుకుండ 'రెండువంద లేండ్లు గడచినా (పశంసించుకొ 
న్నారు, బ్రచెనిజము, అప్పటి నే విజయూదిత్యుడిక చెందకుండ ఆఘనతను 
అన్యాయంగా రాజరాజ నేం|దుడికి అంటగట్టి యుందురను అప 
వాదును (థ్రీ) శర శ్రగారు లేవ నెత్తెరని విశ్వసించెద, 

“రాజరాచే భారతాం[దీకరణము, (బోత్పహించెను, (ర్స్) శర్శ 

గారు ఈ సత్యమును. (శ్రీ కూర రై శౌననము నుండిమయైన గిహించి 
'సేలవమైన తమ యితరవాదములను సహృదయులుగా ఉపసంహరించు 
కొందురని ఆశించెదను, “రాజా నారాయణాఖ్య ఇత్యాది (పతిబంధక 

ములు బలవ_త్తర మైనవి కాజాలవని విదా(ంసులు పుట్టపి నారా 

యణా చార్యులు వంటివారు ముంచే చెప్పియున్నారు, అం జేగాక (శ్రీ 
శర్శగారు చుట్టు (పాణాయామంచేస్తూ వాడుకలో లేనట్టి బిరుదును 
ఒక్ర రాజుకు ఒక నారాయణుడనే భక్తికి సమన్వయంచేన్తూ వాఖ్యా 
నించంటం అంగీ కార యోగ్యంగా లేదు. వారి సమన్వయం వదో ఒక 
అభిమానాన్ని ఫురన్మరించుకొని చేసిన ప్రయత్న గా కనిపిస్తుంది. 
ఉదాహరణకు “నాగాయిుటిక యే ఆనాడు అందరికి విద్యాస్థానం 
కావచ్చు” భట్టుశబ్దం మహోరాష్టు)/లలోను, క 'ర్షాటకులలోనే వాడుకలో 
నుం డెను; ఇత్యాది ఉఊహలు సిద్ధాంతాలు కౌజాలను, అప్పుడు కుమా 

46 
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9 భోజీడ్తీతులు, నాశోశభట్లు, కాళీభట్టు మున్నగు (ప్రముఖ 
Span da has A 

“చు ది 

వ వా-ంసుల గతియేమిటి ? 
ల 

నన్న యభటు కరాటకుడు తేక వుహోరాముడు అనేనాదం 
“ఉం క్ర వే లు | 

కమలం సవా మాత మేనని శ్రీ) శర్చుగా రే తమ (గంథాంతమున 
. ర వల BD | 

కంపు అనే ల క కింద (శాసిన ముగింవు వాక్యము లిట్లున్న వి 

“ఒక్కమాట, నారాయణభట్లుు, నన్నయగారలు నాగాయి 

ఘటికలో నహాభ్యాయులని చెప్పియున్నాను. కాని సోపప_త్తికముగా 

పకవయదేక యున్నాను. వీలనన తదనుగుణమైన బలవ _త్తరాభార 

వులు వేకయిునవి మొదటి సొమేశ(రుని శాసనములందు గలను, అది 
సరన మాళ్చాషర్యలు నిర్మించిన ఘటిక. నన్నయ యచ్చట విద్య 

4 wa అనో గ లు లు లి ౨3 టా ము అంయుండునని ఆమాహీంచినాను 

ఊారనాహత్తోశు |ంథమును 141వ పుటనుండి 258వ పుటలో 
ముంపు అవకు సుమారు 118 పుకులున్న రెండవభాగ (గ్రంథము 
రాంచి నన్నయ కనాటకుడయి యుంటాడను విషయం మరికొందరు న ౯ 
న... శ రొ కుం ధింలు కూడు వలిబుచ్చిరి, కాసి యా యూవాను (ధువపరచ 

"ల అధాా ములు గనువించుటవేదు. కనువించినపుడు అంగీకరించుటలో 
ల లు టు జన మివందావంనత 1. న్నా *కతిగాన, అనంభి వ్యతగాని ఉండదు. ఇంతకు ఆ కాలములో 

సా | స్ట్ me జజ " జో EE కు ng చ జ్ _ 
వలా “ముగు-కన్నడ భాషా (పయు_క్షమెన అభిమానము _పజలలో 

' / అ ఇ ని 
np గ్రా 

గా స్ దాంసుబలో గాది లేదనియ్ ప్పవ'లను, వివాపహ+ద్ి భోంధ 
వష్టైమములు కల (పతలుకూడా. అల్లి సన్ని హితులుగా ఉండువారు. 

వె కుని కాలంలో అంధకులను వారు తన రాజ్యాం 
స్యా యున్నట్లు చెప్పబడెను, ఆ రాజుయొక్క_ శాననాలు బళౌరి_ 
PE మురిపెం చేను, అవురావతిలోను ౫ నుపించుచున్న వి. యక. దగ్గరల ఎస్టైగుడి శాననాలున్న 'తావున జొన్న గిరియను 

గావుము. కలను... అద్రియ్సి అతో కుని నా(మాజ్యములో దక్నీణ 
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(వాంతపు రాజఛానిగ చెప్పబడిన సువర్ణ గిరి కాదగునని పలువురు పరి 

శోధకులు తలంచుచున్నారు. ఆ కాలములో అంధకులుగ పరొ__.న 

బడిన జావ్రిచారు బప్పటి కర్నాటక ములోగూడ నుండెడువారు, కర్నా 

టకులను (పట్యేకించి చెప్పలేదు. కనుక అప్పుడు ఉభయ 'బేశములు 

పృథక్క-రించబడి లేవు. అంధక రట్టమని ఒకటిగానే యుండెనని చెప్ప 
వలెను, ఆ తరువాత చరిత్సలో కుంతల రాష్ట్రము విడిగా చేర్కొ_న 
టడుచున్న ను, క ర్నూలు-బళ్ళారి మండలములు విేపీంచి కరాటమనసి 

చేరొ_నబడెడిది. “కరి” పదాంత నామములు గల శాతకర్ణి రాజుల 

పాలనలలో జేరి యుండుటనుబట్టి తొలిరోజులలో ఆ మండలమునక్రా 

చెరు వచ్చియుండునని "నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారు వ్రాసిరి, 

కర్నూలు జిల్లాలోని నందికొట్కూరు, నంద్యాల, ఆత్మకూరు తాలూ 

కొలు ఇంచుమించు (లీక లమువరకుగల (_(వాంతము 15వ శతాబ్దము 

వరకు కర్నాడు కర్నాటకము అని శాననములందు వేర్కొనబడు 

చున్నది. ఈ _యాంకేములో సాతానికోట లేక సాతవావానకోట 
యను (ప్రాచీన సాతవాహానులనాటి జక దుర్చమున్న ట్టు గు_ర్హించబడెన్సు 

కర్నూలు నగరముగుండా (సవహించు హం(దినది “ఆం(ధి పదము 

తో చేర్కొ_నబడెనని కూడ నేలటూరివాగు చెప్పియున్నా రు. ఆదోని 

"లేక ఆదవాని అను నగరనావుము “అం(ధి పదజన్యమై యుండునని 
కూడ కొందరు తలంచెదరు. ఇట్టి స్టితికో ఆం_ధ-కర్నా టక ములమధ్య 
పాంతముల యొక్క_గాని (పజలయుక్క_ గాని భేదము చిరకాలము 

లేకుండెనని స్పస్ట్రముగ లెలియుచున్నదిం ఉభయ పా/౦ంతములవారు 

ఒకే విధమగు అతురములు, ఒకే విధముగా వాం దమానము వాడుట 
మునకు తెలిసిన విషయ మే. 

రాష్ట్రకూటుల పాలనలో 8.10 శతాబ్దులలో వారి జై నమళతా 

దరణము వలన అనేక డన విద్వాంసులు వారి రాజ్యమందంతట స్ట్ 

బాసము 'లేర్చరచుకొనిరి, అట్టవారిలో ఉ _త్తరేశమునుండి వచ్చిన 
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ప యు, వారి నహావాసమున పలువురు అంధ = కర్తాట 

కా మున్ను నంస్వ్యుత పదముల ననేకము తేద్భవ, తత్పవ 
క్ట 

వన గ్ మారు గెన విధానమును వ్యాక రణబద్ధము గావించు 

ల వ కో గ-మార్షవ వృ్తి శోయులలతో పద్యర చన చేయు నుత 

వారు పంప, పొన్న మొదలగువారు ముందు కన్న డములో ఆ 

ల నంచి, చాెనివూచి మల్లియ లేచనవంటి "చె చె నకవులు 

ఆ గంధములు రచించియుందురు. విద్యాంసు 

2 క వని భావనను అంటి పెట్టుకొని యుండరను 

కళను ము నం ంపిదతము. వారి వి ద్వ కు ఆదరముక్క_డ లభించునో 

అవు వనరు. అక్కవెనాకి విద్య త్పకర్షను పీదర్శించుదురు, 

ఏ కంల కయి వొవన్తు, చేను కెలుగువాడను, నేను కానీ రము 

ఎ తను కేరళవాడిననే అభిమా 

న్ we కల్పించి మనమిప్పుడు 

స్య అవు. నాెెంహాముం నన్న య క శాటకుడనని అనుకో తేదు. 

అ 

ah f 

శ ' మాటు సదించైము. తవు ఇదు ప్యము మును ప దర్శించుట్నకె వ్ 
/ జాకీ స వెలు అనంవు ఇతే దాంటో (నాసేనారు? పంపని సోదరుడె న జిన 
ణో అలలే ag) (| వా 

ఇత ళ్ళు స్మా ఆసు అ క, || టా న న కరా-టైల కిలా సనయు సంన్క్హృత, కన్నడ, 
we cya mn Fre re య aa దే బప సెప్పు లె గలడు ఆ భాషల  అభివృష ను జనించి ఆ విద్యాం 

1 మూ ర జ సై నారు. ఆనాటి రాజులు 
11 

ము మ నాజ్య వి_స్తర్ల విషయంలోనే | పాంతీయా 
న లాలి  . ట్టు జట్ ఇ జస మూావాల్ని సూకీ వారు, విచ్యాంసులను ఆదరించే విషయంలో నారి 

ఆం wh మాఫ్యెచైన అక్ర తా ఉంచేది. -జీశ జేశాలనుండి 

క్షి | వాంళతాా”లో రాజ్య శయము పొందవేదా. పరి a 

. శ ౫ న w, mn wrt WwW wn ఉల్టా జ యా. q న్స్ fp ఓ ావాలంకొస్ది అట్టి (పాంతీయ సూచనలు చేసినప్పటికి 
శో ఇల nT wae 

బక్ స శాలు అవిషయాలు నంతేగా చర్చించనవసరము 



ఆంధ్రమహాభారతము _ అవతరణ లిగ్రస్ 

లేదు. అంకే “రాజానారాయణాఖ్యి అనే (పయోగాన్న్ని గాని, భట్టు 

పదాన్ని గాని సాగదీసి నాగాయిఫఘటిక లో ముడిపెట్టి యిట్లాంటి 

(గంథాలు అల్లటం మన సంకుచితభావాన్ని వ్య _కృంచేయునుగాని 

“వసురైవ కుటుంబకంి అను సూ క్షికె ఆదర్శ ఫురుషులనదగిన ఆ 

మహానుభావుల విశాల దృక్పథాన్ని _పాంతీయావధులతో నంకుచిత 

పరచ లేవుం 

నన్నయవంటి విద్వాంసునకు అసమర్థుడు, చేత కానివాడై న 

రాజురాజ నశేందుని ఆశ్రయించుట గొడ్డుటావునకు పాలకొొర్శకే 

బంధము వేయుట వంటిజేనని అట్టి నిష్బ్ర) యోజనకరమైన పనిని చేయు 
నట్టి తెలివిమాలినవాడు కాదు నన్నయ అనికూడ ఒకచోట శర్మ 

గారు రాజరాజును గూర్చిన తమ యేవగింపును వెళ్ళకక్కు_కోొనిరి, 

దీనినిబట్టి చాళుక్య సోమేశ్వర చృక్రవ_ర్థి పైన తమకెంతటి యభిమా 

నమో న్పష్టమగుచున్నది, అతనికి భార'తాం(ధీకరణ (వోత్చాహ 

రూపమైన కీర్తిని, తద్వారా ఆంధవాజ్మయమున కతడొనర్చిన 

మహాసేవను వెలువరించపలెనని వారి |గంథ రచనలో ముఖ్యో ద్ర 

మని తోచుదున్న ది. అందుకై డొంక తిరుగుడు తోవలు (తొకిారి 

ఒక్మొ_క్క- సందర్భములో అట్టి విమర్శకులకు సమాభానములు వెతు 

కుటకూడ కస్టృ్రమగును, అంతవమా( తాన వారి వాదా బే సిద్ధాంతాలని 

భావించరాదు. రామాయణాది అక్ష (గంభథాట్లో యెన్ని అపాణినీయ 

[(పయోగాలు మనం చూడటంలేదు. ఆ తానృలలో భావరమ్యత, పద 

రమ్యుతే, యిత్యాది గుణములనే (గహీించవ లె "కాసి అట్ట (పయోగా 

లకు విపరీ తార్ధములు చెప్పి “వినాయకం (పకుర్వాణా రచయామాసన 

వానరం” అనే సామెతకు విమర్శకులు లత్యుం కాకూడదని మనవి 

చేయుచుంటిని, 

On 



ఆం ధమహాభారతము వచనోవ కమము 
(శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాన్తి 

ఈ |పసావము భానుకులకు నవీనము కాక పోనచ్చును. నన్నయ ఆ 

అవతారికలో రాజరాజన లేం దుని కొలువు నభివర్టి ంచుచు 

ణులది, రెండవది భారత రామాయణాద్య-నేక పురాణ (పవిణులతె న పౌరాణికులది, మూండవ శేణిం దిర్చియున్న వారు మహాక్ష వులు, నాల్లవ యుదవ ((కేణులక్రుం దార్కిికుల్రు చె గేకగాయ కాదులు వచ్చిరి, వదె నన్నయ్య భట్టార కులు సాతెత్తుగాచూబచి చెప్పిన రౌజన కేం దు నినభా భవన పాంగణములోని ఆసన (ణీ పరిష్క_రణము, ఇక్క_ డనొక చికు! 
ఒకనాడు సులతాను కోలున్ఫులో సాజీవు తుడై న నీవా జీకి అయిదువేల సరదారులు కూర్చున్న పం కి లో(బీశథము మూాపయబుడెనంట, నసి(యగు శివాజీకి అద్రి భరింపరాని పరాభవ మైనది, అఆ మహో 'రాష్ట్రనాయకుడు వారు చూపిన యాసన  శేణికం"కు సమున్నతమైన యాననముపై అధ్యి.ంపదగినవా* నన్న ఆత శ్ర(పత్యయము కలవాండు, పఠోన్న త్రియన్న ది యెత్తు పొడవ్ర వెడల్పులనుబట్లి నిర్వ యింపందగినదై కాదు. తన పీఠము (పక్క మజీ యెవరి వ్రీశ్వమ్సు లున్నవి! ఆ పీఠము లందాసీను లగువా రెట్ట తరహావారు ! బదిక్రచా _సశ్న. మాటలతో "వేజె తుటారింప నక్క_అలేదు, తన దృష్టికి వాండు విశష్టుండు కాని, తుల్యుండుకాని కానిచో నట్టవానిచెంతం దనకు బీటచేసిన పెద్దమాని 
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సిత్రో దగవుతప్పదు. ఇదియొక యవమానముగా నొకడు పట్టించు 
కొనండం, ఒకడు పట్టించుకొనును. పట్టించుకొన్న వాండుఆత గౌరవము 
కేలనా(డుగా విజ్ఞ లోకమున నభినందితుండగు చున్నా౭డు. మొదటి 

వాడు అమాయికుండేని యోాగియేని కావలయును. 

లోక జ్ఞా (శు సద్వినుతావదాత చరి (చుండునై న నన్నయ రాజ 

"రాజుకొలునులో నే శేణికిం జెందిన పీఠమున సమాసీనుం డాయునో ! 

యన్నది యొక వివిదిష. ఆ రాజరాజానురకు.C డెచ్చటం గూర్చుండుం 

గాక ! ఫురస్కారమున శేమిఫొదవ? ఇంతకు భట్టారకవీఠము అభివర్లి త 
( శేణులకు భిన్నమైన యొక _పల్యేకస్థానమున నుండవలయును. ఆ 
స్థానము "రాజమనోవారుని యంతరంగముకంశు నన్యముకాదు, 

ఈ _ేేణీ కల్చ్పనమువలన మనము గుజుతింసవలసినది భట్లార 
కుల హృదయము. ఆయనకు టఎథమాభిమాన శా.న్రృము శౌబ్బము.తరు 
వాత, మహోక్ర విత్వము. పదధపడ్కి పక్కి_నవి. ఈ[ క వముములోం బూర్య 

పూర్వ మాయనకు గాడాభిమాన విషయములు, తాను విపుల శబ 
శాసను(డు. “ప్రథమే హీ విద్యాంసోనై యాకరణాక” కనుక. సభలో 
వై యాకరణశెణిని ముందుంచుట జరిగినది. నన్నయ తాను (బహ్మాం 
డాది నానాస్రరాణ విజ్ఞ్వన విరతుడు. శెండవ (కెణిలోం బొరాణికు 

లను గూర్చుండంజేసినది యోావిజ్ఞాననిరతి, నన్నయ తానుకవి, మృధు 
మధుర రసభావభాసుర నవార్థ వచనరచనా విశౌరదుడై న మహాకవి 

యగునుగదా! ఈక విత్వమునకు స్థానమును మూ(డవదిగా నేల చేసి 
కొనను ! అహాంకార' నిరాసార్థమా ! ఆయన దృష్టిలో దాని కదియే 
స్థానము కావలయునా * 

'ధర్ముత _త్త్వజ్ఞులుధర్శ శాన )ంబనియ ధ్యాత్మవి దులు వేదాం తేమనియు 
సీవివిచతుణుల్ సీతిశా స్ర్రంబని కవివృ షభులు మహో కావ్యమనియు 
ఇత్యాదిగానున్న పద్యములో సి క్రమము మజియు స్పష్ట్రపటుచి భట్టార 



ప్్ర3 నన్నయ భారతి 

కులు చెప్పియున్నారు, బ్రంతకంళు అక్క_జముగా “తనకుల|బాహ్మణు 

ననురక్కు నవిరళజపహోమతేత్సరు విపుల శబ్దశాసను సృహితాభ్వ్యాసు 

ఇళత్యాతి సిసములో సీ(క్రమము సువ్య కృపడుచున్నది. వివుల శబ్లళాస 

నత్వము తరువాతం బురాణవిజ్ఞానము, తరువాత ఉభయ భావా “కావ్య 

రచనము, ముమ్మాజు ఈరీతిగా శా న్ర్ర-పురాణ-క విత్వకళలయొక గా 

(క్రమత పూర్వపూర్యవిషయములపై తనకుంగల తత్పరత భట్టారకులు 

చెప్పినటైయినది, 'రాజేఖరుండు కావ్యసిగామాంసలో శాస్త్ర కావ్య 

ములు- కావ్య శ; న్ర్రములు- శివల కావ్యములు- కేవల శా స్హ్రములు- 

ఈరకముగా విభజనము చేసెను. పురస్సరద్దరా శ్రనుశాసనమైన మహో 

కావ్యముగా ఆం(ధభారతము నుప(క్రమించుటలో భటారకులమెలంయకువ 

తెలుస సరస్వతి యలికమున విశేవక రచన యగుచున్నది* 

(పాచీనశాన్ర్రుము లన్నియు నేశబ్లముతో నుప కాంతము లగు 

చున్నవి? అందుం గొన్ని మంగళార్థకమైన “అభితో నారంభనునవి 

“అథాతో ధర్మ్శజిజ్ఞాసా యా “అఛాతో (బవ్మాజిజ్ఞాసా.. ఇట్లు 

పూర తర మామాంసాసూ[(తములు (ప్రవ ర్తిల్లి నవి. “అథ శన్దాను 
శాననమ్ కేషూం శచ్లానాం”ఇట్టు పాతంజల మహాభాష్యము - ఓంకార 

మునకు అథ శబ్దము సహోదరము. ఈ రెండు మాంగలిక ములు. 

ఓంకార శ్వాథశబ్దశ్చ ద్యా వెత (బ్రహ్మణః ఫురా 

కంఠం భికొ 1 ఏనిర్యాత తస్నాన్నాంగళికా వుభా॥ 

త_త్తచ్యాస్త్రాదియందుల బయుక్షమైన యీ అథ” అవ్యయమైం 
మంగ శార్గక మే'కాక అధికార ద్య|ోతకముకూడ నగుచున్న ది. నామ 

లింగానుశాననము దీదికోయిదు అర్థములు చెప్పినది, మంగళము - 

అనంతరము ఆరంభము--(పశ్నము- కత్సష్నతే- ఇప్'కాక “మవుదిని? 

దీనికి సంశయ మను నరము కలదనెను. నన్నయ అవతారికోపకముణ 

మునకు అభ శ భ్రార్థ విచారమునకు ఏమిసంబంధ మందురు ! “అథి 
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శథార్థమునకు సరియగు తెనుంగు అని యన్న ది. అధ వర్ష ద్గయాత్శక 
మైనది. “అని” యు నట్టిదె. అందును ఇందును అకారమే ముందున్న ది. 
“అధి లోని థకారము తెనుగులో “ని” వర్ణ్యముగాా దిగినది. ఈ 
తద్భవతలో మనము నంతోవపడవలసినది తవర్లును దాంటకుండ జరుగు 
టయీ. ఒకానాక ముచ్చటకుగాని యిందు మనకు దద్భవతా (పన క్షి 
యక్క_అలేదు, అభ ఆనంత ర్యార్థకము. “అని” యన్నదియు నట్టి చే, 
ఈ సంస్కృ కాంధావ్యయములు కంటికీ ఇంత బలిష్టమెన చాంధవ 
మున్నది, 

నన్నయ భబట్లారకుల చేశభాపాక్ళతి రచనము దేవభాపాశా న 
సం_పదాయానుగతమైనది. ఆం[ధమహాభారతము “అని నక లభువన 
రక్షణ (_పభువులె యూద్యు లైన హరివార హిరణ్యగర్భ పద్భోమా 
వాణీపతుల స్పుతియించి తత్పసాద సమాసాడిత నిత్వ( పవర్గమాన 
మహోమహీ రాజ్య విభవుండును నిజభుజ విక్రమ విజితారాత్రిరాజ 
నివహుండును నఖిల జగజ్టేగీయమాన సానాగుణ రత్నర'త్నా కరుండ్యునై 
పరగుచున్న రాజరాజనశేం[దుండు.” 

అను వచనముతో నుప్యకమింపణుడుట చూడా బూరో్యో_త్తర 
మోమాంసాది వా స్రముఅవలె అథ శబ్దసహాోదరచమైన “అని” 
ము మొదట (బియుక్ళ మయ్యినని విజ్ఞులు శతెలిసికొనియుందురు. 
ఆం| ధమహాభారత మిటులు భట్లారకుల యుప కమణ నం[పదాయ 
ముతో శా స్ర్రమై కవివృషభులకు మహాకావ్యమగుచున్న ది. మహో 
కావ్యమైనపుడు కాన్య (ప్రయోజనము ఆదియందు నూచింపంబడవల 
యునుగదా ! అశీర్న మస్కి_ 9యావ స్టునికేశములలో నేయికటియీని 
యుండవ లెను. ఒకటికాదు, మూడింటికి ముడియాస గద్యమే ఆద్య 
(సయు_కృమైన దన్న చో నన్నయగారి వాదయము నారాధించుట 
యగును, 
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తొలివ చనమున వారిహర హీరణ్యగర్భులకు నమస్తారము చేయ 

బడుట- -త(తృ్చనాద సమాసాదిత. ..అనుటవలన రాబనశేం. 2 _దనకులోస్సు 

లొసంగబడుట గోచరమగుచున్నది. మణీ వస్తు నిశైశము ! ఎక గాడో 

కాక (పథమతః [(పయు క్త మైన శబ్దములోనేయున్నదని నాచేయుచున్న 

మనవి. నన్నయ తాను వాక శౌసన్కి భారత ఫోరరణమున నుద్య 

తుడై దుష్టశితణ సాధుభువన రక్షణములు జరుపవలసినవాండుం 

నారాయణ నహాయుడై న యీ నరునితో ధర ము మహాభారతేమునం 

తిసి తమైనది. దుష్టన్మిగ హమునకు సం[గామము వలసియున్న ది, 

భారతసంగరము జరిగినచోటు కురుతే తము ధర్ముమ్మేతము, “భారం 

నం[గామం తనోతి విస్తారయతి” అని భారతమునకు వ్యుత్చ_త్తీ చెప్పు 

దురు. ఇంతకు తేలినది భారతవస్తువు సం_గామము. నన్న యగారు 

అయోధనార్థకమైన అని శబ్దము నాదిలోం (బయోగించి వస్తు ని గ్టేశము 

నంత గు ప్ప్లము గావించినారో యిపుడు విచారింపవచ్చును, 

“యథాయుధానాం కులిశ మిం దియాణాం యథామనకి | 

తథేహ నర్య్శొన్తా)ణా౦ మహాభారత ముత్తమమ్ | 

మార్మ్క..ండేయప్రురాణం, 

మంగ ళార్థకమైన అథ శబ్ద్బమువంటిచే యగు “అని” తో మహో 

భార తొరంభమగుట - అదికాక వస్తు న్రేశకరణో్షై దిశమున నంగా 

మార్థకమగు “అని” ఫ్లో సమారంభవ ముసుటదూడలా "తెనుంగుభారత 

మును శొప్రుముగా మహాశావ్యముగా నొం్యధులకు అను\ గహీంచెడి 

తలంపు నన్నయమహర్షి కుండెను, “అక్ష రాణా మకారోస్ని ; 

కదా భగ వదగచనము. 

ఆం| ధమహాభారతమువంటి సారస్వత (పథమావ కారము 

ఛందో బంభేతీరమైన, అని నకలభువన రత్షణేత్వాది వచనముతోో 
నారంభింప6 బజెనా ? మటి 
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(శ్రీవాణీ గిరిజాక్సి రాయ దధత్రో వవమోముఖాంోేము యే 

లోకానాం స్థలి మానహాంత్యవిపీ తాం (స్ర్రీ.వుంస 'యూగోద్బవామ్ 

"తె 'వెదతయ మూ రయ ఈ వురుపా స్పంపూజితొనస్సురై_ 

ర్యూయాసుః పురుషో త్తమాంబుజ భవ శ్ర కంధరా|(్నోయ సే | 

మూరి తీయ _న్త్వవాత్నకమైన యీ శ్లోకము మాట యేమైనది. 
ఇది యాం ధము కాలేదు. అంతరం గక్భకత మైన కవిపార్గనము శిష్య 

శిక్షకు (గంథాది నుంచుట యాచారము కదా! తెనులస భారతము 

అచ్చముగా ఎచ్చటనుండి యుప కాంత మయిన దనలా నాయొద్ద 

నుండియే యని చెప్పవచ్చినట్టు (గంథారంభ నర్వస్వము దాణార 

గుంఫితమైన తొలి వచనమే చెప్పుచున్నది. పంచమజేదము నాం(థీక 
రించునపుడు ఛందః పురస్కారము విధిగా జరుగవలసి యుండగా 

గ ద్యారంభము వా న్మనం(సదాయ సుందరమైన భట్టారకుల హృదయ 

మును పట్టి చూస్ర చున్నది. ఆయన గద్యపద్యములకు తుల్య (సతివ_ర్తి 

నిచ్చిన మహాకవి. ఏనాటికిని ఛంధః (పసన్నమయిన తెనుంగు పద్య 

గద్యములకు నన్న యగారిడే ఆధ్యస్థానము - తేలుగు భారత సరస్వతి 

గద్య పద్య స్యరూవిణే, 

యా వర్ణపద వాక్యార్థ గద్యపద్య స్వరూపిణి 

వాచి నర్శయతుమీ[ పం మేథా చేసీ సరస్వతీ | 



క్ర వివృషథులు మహాకావ్హవునయు 

(శ్రీ) కేతవరపు రామకోటిళాస్త్రి. 

కవివృపభులు మహాకావ్యమంటారు భారతాన్ని, 'వదవ్యానుణ్ణి 

గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడ ఆయన్ను ముని వృపభుడని పేర్కా 

న్నాడు నన్నయభట్టు, మామూలుగా అయితే అది (ోస్థవాచక మే 
అవుతుంది. నన్నయ ఆమా(తానికే ఆవృషభ శబ్దాన్ని తెచ్చి 
అటుమునితోనూ, ఇటు కవితోనూ నమాసంచేసి వుండడా అనివిస్తుంది. 
వృషభం ధర్మ దేవతకు (పతీక, భూమికి గోవు (పఠీక, ధర గిం తవ 

ర్రించవలసింది భూమి మోదనే. అందువల్ల భూమికీ ధర్మానికీ లంకే 
నుంది. భాగవతంలో కవిపురుషుడు గోవృవభరూపాల్లో ఉన్న భూమి 

మోాద్యా ధర్మం మోాదనే మొదట దండమా త ( పారంభించాడు, భూమి 

మోద ధర్మ (సవ _ర్శకులు కనులు, ధర్శనగరూప స్వభావ నిరూపకులు 

(పబోధకులు కవులు, ధర్మ పబోధక్నులై న కవులే కవివృషభులు. ధర్మ 

శాన మన్నప్పుడు ధర్మవమం కే ఏమిటొ విబారించాం, ధర్మాన్ని 

భూ(సజల అనుస్టానానికి (పబోధించటమే అసలు కవులపని, వారినే 

కవి వృవభులంటారు, జనం ఏం చెయ్యాలో ఏం చెయ్యకూడదో ఏం 

చెసే ఏమవుతుందో శౌబుతూ ఉండటమే కవులపని. చెయ్యవలసిన 

పని చెయ్యకుండా మేదో చేస్తూ అడే కవిత్వమనీ "తామే క్రవుబమని 
పౌం(డక వాసుదేవుడు వాసుడేవుడని తిరిగినట్లు తిరిగే క్రవులనుండి 

అసలు కవులను వేరుగా మాకించటం కొరకు నన్నయభట్టు కవిశబ్దానికి 

వృషభశ కాన్ని కలిపి ఉంటాడు. ధర్మ పతికణా వృషభం ఆయన తన 

దృష్టిలో "లేకుండా నే చేదవ్యాసుణ్ణి కూడా మునివృవభుడని చెప్పి 

వుంటాడని అనిపించటంవేదు. మునివృవభులను కవివృవభులను, 
సమస్థాయికి త్రేవటంచేత నాన్ఫపికురుతే కావ్యమన్న దాని 'తాత్చర్య 

భావన కూడా అనుమూనించవలసిందిగానే ఉంది. మరొకటికూడాటింది. 



భాహాస్వరూపమైన కబ్బ(బహ్నమును వృషభంగా చెప్పటాన్ని గమ 

నించవచ్చు. భారతంలోనే (బహ్మము శబ్ద బవా గననీ పర బవ్మామసీ 
చెబుతూ శబ్ద బహా శ భజననరుడు, పర బహా శ్ర మహీత పదమును 
వొందునని చెప్పబడివుంది, (శాంతి. 5-71,882). కవివృపషభులు అం#ే 
శబ్బ(బహ్మ్మో పాసకులు అని చెప్పవచ్చు. శబ్ద[బహ్మామును ఎందు 
కశుపాసిం బాలి కవులు ? వాళ్ళ పనిముట్లు శర్చాన్ధాలు గ నుక-అన్ని 

వేళలా అన్ని పనులకూ సాధనలుగా పనికిరావు. తామాసించిన 
(ప్రయోజనాల నీడేర్చడానికిగాను పనికి వచ్చే శబ్దార్థా లే కనుల 
(కుండాలి) కావాలి. ఆ విధంగా కావలసిన శభార్థాలు, ఉపానకులయిన 
కవులకు ఎప్పూడు సన్నిధిలో వుంటాయి. శబ్ద (బవ్మా అంశు భావ 
యొక్క_ బృహ చూపం, అలాంటి భాషా (పపంభానికి క న్రోలు సన్ని పీ 
తులుగా ఉండాలి. ఉపానన అంకే అబే. నిరంతరాను సంభానమన్న 
మాట, దీనినే (పత్యభిజ్ఞానమని కూడా అంటారు. వమిటి విశేవ 
వుంటే - భాహాహవాలయిన కబ్దాగ్గాలు అందరికీ ఎంతో, కవులకూ 

అంతే, అయితే కవులు శద్దార్థాలను ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళుకాదు, 
మామూలు (_ప్రజల్హాగ, వాళ్ళుత్స_కి చేసిన శబ్బార్థాలను శామాగిందిన 

(చయోజన సాధనాలు కావటానికి వీలుగా వాటిని అనునంధించి వాక § 
రచన చేస్తారు. (పజలలో కవులు చేరుతారుగనుక తనుకు సాధారణం 
గాను సామాన్యంగాను తెలిపిన భావను కనులు ఏవిశేషీంచి తెలుసు 
కోవటానికి (పయత్ని స్తారు, నామాన్య జనానికిలేని భాపొవిషయమైన 
విశెష[పయత్నంచేసి భఛాపాతక్వ్యాన్ని సాతయాత్క_రింప ేసుకొంటారు, 
అలా చేసుకోవటానికి (పత్యభిజ్ఞానమని పేరు. ఠా _పత్యభిజ్ఞూన విచేవు 

సామర్థ్యంచేత నే కవులు మహో కపత్వసిద్ధిని పొందుతున్నారు. వాచ్య 
వాచకరచనా సామర్ధ్యం లోక సామాన్య వ్యవహార విషయం. అందు 
వల్ల కవిత్వసిద్ధి కలిగి తే ఒకవేళ కలుగవచ్చు. వ్యంగ్య వ్యంజకరచనా 
సామర్థ్య రూపకమైన మహాోక విత్వసిద్ధి మాతం కలుగదు, కనుక 
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మహోక్రవిత్వసిద్ధిని పొందిన వాళ్ళే మహాకవులు. (పక్యభిజ్ఞాన విశిష్ణులే 
మహాకవులు. (పత్యభిజ్ఞాన విశిష్షులే మహోకవులు. (_పత్యభిజ్ఞూన వెళి 
ప్ర్యానికి శబ్ద బ్రహాోగ్మేపాన మే కారణం. అటువంటి కజ్బబ్రహాోగ్మోపానకు లే 
కవివృవభులు, “మృదుమధుర రనభావ భాసుర నవార్థ వచన రచనా విళారదులయిన మహేోకనుల” చి నన్నయభట్టు చెస్పినప్వడాయన 
మనస్సులో ఈ (పల్యేభిజ్ఞాన విషయం కూడ ఉండవచ్చు. 

మరి వొహాకావ్యమం కే నన్నయగా శేమని అనుకొని ఉంటారు? 
నన్నయ్యగారికం కు ముందున్న భారలీయాలం క్రారికులట్రో సర్షజంధయమెన కావ్యమే మహా కావ్యమన్నా చు భామహుడు ఆయననే కదా మన మొదటి ఆలంకాకికూూడ ! అభి నెయార్థమైన కావ్యాన్ని సర్షబంధంకం"కు 
భిన్న మైన కావ్య భేదంగా చెప్పినందువల్ల మహాకావ్యము వ్య శావ్య విశేషమనే అర్థమవుతున్నది. కావ్యమహత్యము నాయకుని మహో ఫురుషలతుణం చేతనూ నిర్ణ యింప బడటం భామహునకు ఇష్టం. మహో కావ్యానికి లతణం సర్షబంధమనటం కంకె మవాతాంచ వమహచ 
అనట మే నలతణంగా కనివిస్తుంది. ఈ దృష్ట్యా మహాభార తాన్ని 
వొహాకావ్యమనవచ్చు. భామహాచార్యుడు చెప్పీ న లకుణాలన్నీ టు 
మం[తమాత _ పయాణ్రాజి నాయ కాభ్యుదయ ములు, నాయకుని వంశ వీర్య (శుతాదులు పురుషార్ధ చతుష్టయ (పబోధమునందు అర్థ ధర ఎ (వాధాన్యము, లోక స్వభావ నిరూపణము, సక లర సాన్వితత్యము - మహాభారతానికి పడుశూ నే ఉన్నా. కనుకనే నన్న య్య గారు మహో భారతాన్ని మహా శావ్యమన్నా రు. 

నన్నయగారి కంక రెండువందల సంవత్సరాలకు పూర్వం మహాభారత కావ్యత్వనిరూపణం గురించి వి శషమైన (శద్ధచూవించిన ఆలం కారికున్తు రనందవర్లనుడున్నా డు, కావ్యా త్శధ్యని అనీ అడి రామాయణ మపహాభారతముల యం చే ఉన్న దనీ _ ఉన్న విషయాన్నే ఎవరూ గుర్తు పట్టి చెప్పనందున "తానుచెప్పవలసి వచ్చిందంటూ ఆయన 
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ధ్వ్యన్యాలోకం ( వాశొడు, అందులో ఆయన మహోకన్రలూ - మహో 

కావ్యములూ అంటూ చేసిన చర్చలను గమని స్తే మనకు వముహోకవి - 

మహాకావ్య శబ్దార్థములు యా తల్గతేణములు _ కొంత తెలిసే అవకాశం 

ఆంది. 

వాచ్యార్థంకం కు భిన్నంగా చాంతోపాశు (పతీయమానాగ్లాన్ని 

అం#ు ధ్యనాక్లక్లాన్ని ఎవరు తవు కావ్యాస్థా' నికీ పం చేయగలరో 

వాళ్ళే వుపహోకనులని, అలాంటి వాళ్ళు కాళిదాస (పభృాతులు ఎంతో 

మంది ఉండరనీ అందువల్ల మొత్తంమాద అయిదారుగురుకంకు మహో 

కవులుండరన్నట్లు తేల్చాడు ఆనంద వర్ధనుడు. మహోకవి శబ్దానికి 

అర్గంగా చూబించదగిన మొదటిక వి శాలిదాసు. అయితే మారి వ్యాన, 

వాల్మీకల సంగతి యేమిటి ? వాళ్ళు మహోక్రవ్రులు కాదా! అట్లా 

అనటానికి ఏలు లేదు. వ్యాన వాల్నికుల భారత రామాయణాల మాద 

గల (పమాణబుద్ధితో శే గదా అనందవర్గనుడు థరని కావ్యాత్శ్మ అని 

(పతివాదించింది ? అయితే వ్యాసుణ్ణి మహర్షి అనీ కవి వేధనుడసీ 

అంటాడు. వాల్మీకిని ఆదికవి అంటాడు. ఇద్దర్నీ కపశ్యరులసీ, కవి 

ముఖ్యులసీ కూడా అంటాడు. అంకు ఆ యిద్దర్నీ మహోకవ్రలనీ అన 

"లేదు, వాళ్ళ కృతులను మహోశకాబ్యాలని అనలేదు, అనందవర్గనుడు. 

చిత మేమిటంకే ఆయన తన అర్జున చరితేమనే కావ్యాన్ని మహో 

కావ్యంగా చెప్యాకొొన్నా డు. 

మహాకావ్యం అంక _శవ్య కావ్యం మాత మేనని కూడా 

ఆనందవర్గను డనుకొంటున్న ట్లనిపి స్తుంది. 

కావ్య మహాకావ్య |పబంధశచ్దాల నన్నింటినీ కూడా పర్యాయ 
జడ వము =~ ఇర అష పదాలుగానే వాడుకొన్నాడాయన, మహాకావ్యానికి (పబంధశ భాన్ని 
విశేషణంగా కూడా చేసి చెప్పాడు, 
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మహాకవి శబ్దాన్ని కాసీ మహో కావ్యశబ్దాన్ని గానీ ఆనందవర్ద 
సాచార్యులనారి దృక్పథం నుండి నన్న య్యగారు వాడలేదు, రాజ 
రాజు ఆ స్థానాన్ని అ|శయించుకొెని ఉన్న కవులను మహాోకవులనాడుః 
నాళ్ళు ఏ మహావురుష నాయకములయిన ఎంత మహా (గంథాలను 
రచించారో తెలియదు, వ్యాసుక్షై మహాకవి అని నన్నయ్య అనలేదు, 
మహాకావ్యం అని మాతం భార తాన్ని అనుకొంటున్నారని చెప్పాడు: 

కవి వృషభులు అంచు శబ్ద బహ్మ్కో పాసకులయిన కనులూ, కావ్యార్థ 

త _త్వేజ్ఞాలయిన కవులూ అని అర్థం, ఏళ్ళనే కని పండితులనీ _ కవి 
నహృదయులనీ అంటారు, నన్నయ్యగారు మహాభారతాన్ని భావము 
హుడు చెవి నట్టు సర్షబంధమైన మహాశ్రావ్య లక్షణ లకీ తంగా "తెలుసు 
కొన్నాడు. అలాగే అనుకొని వుంటాడు. ధగన్యాలోక పు టాలతో చనా 
విధానానికి మహాభారత స్వరూప న్వభావాలు అంతగా అనుకూల 
మైనవి కావు, నన షయ్యాగారి విశ్వ(పపంచ అవగాహాన మామాంసా 
దర్శనాన్నీ, కావ్య (పపంచ అవగాహాన భామహాలంకార మాన్లాన్నీ 
అనుసరించినట్టు కనిపిస్తుంది, 



తెలుగున గద్యక వితను (ప్రవేశ పెట్టుటలో 

నన్నయ నిర్వహించిన భూమిక 
౮ భమిడిపాటి విశ్వనాథ్ 

వెలుగు సాహిత్యంలో పద్యం: నతకం దండకం, మొదలుగా 

గల (పక్రియ లన్ని టితోపాటు వచనానికి అంశు గచ్యానికి కరడ 

(శ్రీకారం చుట్టి ఆది పురుముండయ్యాడు నన్నయ, ఆంధ సాహిత్యం 

లో ఈతని గద్యఖొాక (పకృషప్ల ౫ చానం, నుంది. (పస్తు తం ఈవ్యానంలో 

"తెనుంగు గద్య కవితకు పారంభదశలోచే నన్నయ రూపొందించిన 

స్థానం అతని ఏిశిప్టత, ఏశేవించబడుతుంది. 

సంస్కృతంలో ముఖ్యంగా చై దిక వాజ్మయంలో గద్యకు 

(సముఖమైన స్థానం ఉంది. “గద్యం కపినాం నికవం వదంతి” అనెడి 

ఉ కికూడా (ప పషిద్ధమైన దే. తెనుగు సాహిత్యంలో గద్యకు కావ్యత్య 

స్థానం కల్పించడంలో నన్నయ్య నిర్వహించిన భూమిక మరువలేనిది, 
లేదిక ఏ తన భారత కావ్యంలో పర్యంతో వాటు గద్యానికి కూడా 

సమాన (పతిప త్తిని కల్పించాడు. తెలుగులో గద్య రచనలు ఏచేష. 

దానాన్ని నంపాదించటానికి మూలహేౌతువులు పరిశీలిస్తే నన్నయ 

గద్య రచనా ఆరంభము, వై విధ్యములే "కాక, గుణము పరిమాణము 

లలో అతడు చూపిన నై నైపుణ్యమే ముఖ్య కారణముగా నిర్ల యింప 

వచ్చు. నన్నయ గద్యం వి_స్హృతితో పాటు వుమ్క_లత్యంకూడా గలిగి 

ఉంది, తెలుంగు గద్య వికాసానికి నన్నయ ఆరంభదకశలోనే వేసిన 

పునాదులు ఎన్నో, ఆపై వచ్చిన కట్టడాలన్నీ అపునాదులప్రై నిలిచినవే 

వచన మన్నది మృదు మధురంగా ఉండి, తన భావములకు 

ఆకరమై, కవితకు, కథకు పరిపుసిని చేగూర్చాలని నన్నయ ఆశయం, 

(48) 
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అందుచేతనే ఈ మృదుమధుర కభాన్ని నన్నయ భారతంలో పలు 

మాణులు ఉపయోగించాడు, ఉదా॥కు దుష్యంతుడు కణాాశమంలో 

(ప్రవేశించి శకుంతలతో సంభామించెడి సందర్భములోని వచనమిది. 

“వారు వచ్చునంతకు నొక్క ముహూర్తం బుండునదీ యనిన విని 

యకో్మో_మలి వినయంబునకు మృదు మధుర వచనంబులకు సంతసిల్లి 
దానిం కన్యక గా నెణింగిి” “సారమతిం కప్ం దులు” అనే పద్యంలో 

నన్నయ తన కవితా లతణాలను గూర్చి చేప్పుకున్నాదడుః నాద 

సౌందర్యయుతమైన ఈతని అతరరమ్యత సందర్భానుకూలమై అలరారు 

తోంది. మై విశేపాలన్నీ ఈతడు ప్రవేశపెట్టిన గద్య కవితలోకరాడ 
మనకు గృగ్గోచరమన్రకాయి. పరశురాముడు. శ, తియరాజులను 
వధిం చెడి సందర్భంలో నన్నయ వచనమిది. 

“అప్పరశురాము?డు నిజనిశిత కుఠారభారా విదలిత సకలమ్లో త్త 

రుధిరాపూర్ణంబులుగా నేడు మడుగులు గావించి త (దుధిర జలంబుల 
వ 3వ వ్ ల వ అల 3 33 వీతృతర్ప్సణంబు చేసి తత్స్పితృగణ నాక్టన నుపశమిత (కోధుండయ్యె 

పరుపాతరాలతో కూడిన ఈనమాసర చన సందర్భానికి అనుగుణమైన 
రమ్యుమ్ములై న అక్షరములతో కూడిటింది. 

నన్నయ గ ద్యాన్ని (శ్ (ఘగతికి, కథాసంజీ ప్పకు ఒక ఉ తము 

సాధనంగా సాహితీ ్టంలో (పవేశపెట్టాడు, ఆతడు ఉ _త్తమజాత్సి కథకుడు. 

కధాకధన పద్దతికి (పాముఖ్యము నిచ్చి ఉపాఖా నన త్ర _త్తషమును 
మబాటిం-చినవాడు. శకుంతలోపాఖ్యానములోని ఈ (కింది వచనాన్ని 

గమనిస్తే మనకీ విషయం స్పష్టమవుతుంది, 

“అనిన నిని శకుంతల కెంతయు నంతోవంబుగా దాని కోరిన 

వరందిచ్చి గాంధర ( వినాహంబున నభివుత సుఖంబు లనుభవించి 

యకోో_నులి వీడొ_ని నిన్ను దోడ్కొని రా నస్మ(త్పేథాన వర్షంబు 
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గణ్యమహాముని పాలికిం బు త్పెంచెదనని. .. దుహ్యంతుండు బిజప్రరం 

బునకు జనియె” 

ఇచ్చట నన్నయ శకుంతలా దుష్యంతుల సంగమసన్ని వేశాన్ని 

క్ష  వ్రీకరించి, ఎక్కువ వరి ంచకూడని ఆ సందర్భాల్ని , అలతి అలతి 

పదములతో, గద్యంలో రచించాడు. సంభావణనిమైతం నన్నయ ఈ 

వచనంలో చెప్పించాడు. 

ఉదంకో పాఖ్యానంలో ఉదంకుండు పాష్యుడు వాక ప(పకిళావాలు 

ఇచ్చుకునే కథని అలి క్షు పంగా వచనంలో నన్నయ వర్ణి ౦వాడు, 

* ఉదంకుడు అట్లు చేయుదునని య వైవి ఏడొ,-ని పౌమ్యపాలికిం 

బోయిన నతండయ్యా! ఏవతిధ్ధిపి. . అన్న ంబు కిశదుష్ట్రంటై న రోసి 

కరంబలిగి. . .అంధుడవగుమని శాపంబిచ్చిన నల్లి ఉదంకుండు నేనన 

పత్ఫుండుగా నోప దీని (గమ్మురింపుమనిన, లీ నా నచనం తరువాత 

“నిండు మనంబు నవ్యనీత సమానము” అనే పద్యాన్ని గచించాడుం 

పద్యముల నధికముగా రచించి పాఠకులకు వినును జనించకుండ పద్య 

ము నడువు గద్యమును రచించుట నన్నయకు పరిపాటి, 

"కీవలం కథా కథనాని శే కాదు, నంవాదరూపమునకు, విషయ 

(పతిపాదమునమునకు, వై, "వె.దిక వచ్ణా(శమ ధర శ్రముల నుగ డించుటకు, 

నన్నయ వచనం ' ప్రసిద్ధమైంది. నన్నయ న సమశాలీన వచన రచనా 

విశారదులను మెప్పించిన మేటి వచన రచనా విశారదుడు. రాజరాజ 

నశేందుడు సభను వర్షించే ఈకింది వచనంలో అతండి విషయాన్ని 

స్పష్టం చేసాడు. 

“అఖల జలధి వేలా వలయితే వసువుతీ వనితా భూహాంబయిన వేంగి 

-దేశంబునకు మంతి సురోహిత సేనాపతి దండనాయక దౌవారిక మహో 

(సథాన సామంత విలాసినీ పరివృతుండయి. అపార శబ్దశా _స్హ పారగు 

లన నైయాకరణులును, , .మృదు మధుర రసభావ భాసుర నవార్థ 
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వచన రచనా విశారదులయిన మహాకవులును. .. విద్వజ్ఞనంబులు పరి 

వేష్టించి కొలుచుచుండ. ఇక్కడ నన్నయ వచన రచనకు చక్కటి 

విశేషణాన్ని ఉపయోగించాడు. రాజరాజ నేం దుని ఆస్థానంలో 

వచనా రచనా విశారదు.లైన మహాోకన్రులుండేవారు. ఆనాటికి తెలు 

గులో మహాకావ్యాన్ని రచించిన నన్నయ ఆ కవులందరినీ మెప్పించే 

విధంగా భారత రచన చేసాడు. అంతేకాదు మహాకవుల కావ్యము 

లకు ఎటువంటి వచన రచన అవనరమో! అలంకారము, అక్షర 

రమ్యుతాయుతమైన పె వచనంలో నన్నయ స్పస్తీకరిం చాడు. అకా 

సాంత గద్యను, సంభాషణలలో వచన రచనను నన్నయ (సవేశ 

పెట్టాడు. పాతను వర్ణించే సందర్భంలో సమయోచితమైన వ చనాన్ని 

నన్నయ ఉప యోగింవాడు.. 

తెలుగు సాహితీ గద్యను నన్నయ ప్రారంభంలోనే వి నృత 
రూపమున, | పణాళికా బద్దంగా, (సయోజనకారిగా (పవేశ పెట్టాడు 

ఈతని గద్యను తరువాత కవులందరూ ముఖ్యంగా తిక్కన) ఎజ్జిన, 

పోతన (శ్రైనాథుడు మొదలగువారు. సం|ప్రడాయాను సారముగా 
పాందికున్న ౦తేలో అనునరించి కొనసాగించిరి, 

నన్నయ పద్య గ ద్యముల రెండింట సవ్యసాచి. అతని భారతం 

రత్నాలతోకూడిన ఒక నుహోదధి, మధించిన కొలది రత్నములు 
వెలికి వచ్చుచునే యుండును, 



నన్నయ అకరరమ్యుత 

(శ్రీ వి. వి. ఎల్. నరసింహారావు 

యా? నన్నయ కవితాగుణముబు ;:._ 

సారవమతిం గవీం(బులు | పనన్నకథాకలి కొర్గాయుక్కిభో 

నారసి మేలు నా నితరు లతుర రమ్యత నాదరింప 

నానా రుచిరార్టసూ క్రి నిధినన్నయభట్టు బెనుంగునన్ 

మహాభారతనంహితా రచన బంధురుండయ్యె జగద్ధితంబుగన్ 

ఈ పద్య అం ధమహాభారతములో భారత కథా (పసావనకు 

ముందు అవఠారికాఫెగములో నన్న య్యగారు రచించినది, ఇందు 

తన కవితా గుణములను గూర్చి యాయన కొన్ని సూచనలను చేసి 

నాడు, వానిలో మొదటిది _పనన్న కథా కలితారయు క్షి: దది 

సారమకిలో, కోనారసి కవీందులు మాత్రమే మేలని మెచ్చుకో 
దగినది. రెండవది. అతుర రమ్యత, ఇది ద్రందులకంశు ఇతరు 

లాదరించు గుణము. మూడవది యాయన కవితకు జీవలక్షణ నునదగును 

“నానారుచి రార్థసూ క్షి నిధిత్వము “= ఆ (గంథము మహాభారత 

సంహిత. తత్పంహూతారచన బంధురుడు నన్నయ. ఆ రచన జగద్ధితంగా 

సాగిన కల్యాణమయమైన రచన, 

చళుక్య 'రాజమ హెందు)డు ఆజ్ఞారూపముగ ననయ్యను 

అర్థించిన రీతి ఇది, 

జననుత కృష్ణదై (పాయనముని వృవభాభిహిత మహాభారత బద్ధని, 

రూపితార్థ 'మేర్ప్చడం 'దెనుగున రచియింపు మధికధియు క్కీమెయిన్ ॥ 

మహాోనుభావుడగు వ్యాసుడు జననుతుండు, ఆయన రచించిన సంస్కృత 

భారతమందు నిరూపితమైన అర్థము స్పష్టమగు నట్టుగా అధిక 
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ధీయు కీతో నన్నయ తెనుగున రచనచేయవలసియున్నది. అధికమగు 

స్ థీయు కీ 3 (పనన్న మగు నాయన కథా యోచన, లోనారసి 

తెలిసికొన్న సారమతులగు కవీందు?లు మెచ్చుకొన్న టే, 

2. అక్షర రమ్యత 

ఇక రెండవగుణమైన అత్షురరమ్యత  ఎట్టిది ? దీనినాదరించు 

నాయితరులెవ్వరు! భారత మనేకుల నాకర్షి ంచిన “విశ్వజన" మగు 

(గంథము, ధర్భతతే ంపక్షలు, అభ్యాత్మివిదులు, సీకివినక్షుణులు, కవి 

వృపభులు, లాజ్ ణకల ఐతిహోసికులు, పౌరాణికులు - ఒకరననేల 

సర్వులను రంజించిన మహాకావ్యమిది. “ఇతరులతురరమ్యతే సాదరింపి 

అనుచో కవివృవభులుగాక తక్కిన యెల్ల రునని యర్థమా? అట్టగు చో 

క ఏం దులు అత్షరరమ్యాత నాదరింపర నియా! ఎన్నో సందేహములు, 

లోకములో కావ్యము నొక్రొ_క రొక్కక దృష్టితో 

పరిశీలింతురు. కొందజు కథాకథన మందలి యొడుపున కానందింతురు. 

కొందణు ఛబ్బసంయోజన కుజ్జూతలూగీవోవుదురు కొందబుతత తే వివే 

వనమున కన్నయులగుదురు. రొందణు రన పారవశ్యమున ర క్రి నందు 

దురు, అత్షరరమ్యతే యన్నది. (పధానముగా శబ్బసం యోజనకు 

సంబంధించిన గుణము. కపీం_దుడు కేవల కసం యోజనకు సాహి 

తుడుకాడు, భౌతికమైన శబ్ల| పప పంచమము నధిగమించి అర్ధయోజనమూ 

లమున రసజగత్తును దర్శింపగలడు. ఈరసగజద్దర్శనమునకుశ బసంయో 

జనకు నుపయోగమని యర్గముగాదు, 'సభానమెనది అర్ధ యోజనయని 

అర్థము. కనుక కవిం ముని దృస్థిక థా పనన్నతెపై నుండునని నన్నయ 

తోత్సర్యము. 

కవికంకు నితరుడగు నామాన్య రసజ్ఞుడు శ్రవణ “సుఖదమగు 

సలలితశబ్ద మాధుర్యముచే సులభముగ దవించి. పోవును. గండుకో 

యిల కహహారావమున కర్ణములు తీసి యానందింతుమా? ఆనందించిన 
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పెమ్ముట ఆస క్రి కలిగినచో పరామర్శ చేయుదుము, “ఈ పరామర్శ 

(ప ల్యెకమగు మటణియు క శా నృృము. 

నిర్వచనము : అశ్షరములు ధ్వనులకు సంకేతములు. వివిధ 

ధ(లుగల అతు.రములచే శబ్దము లేర్చడుచున్న వి. ధ్వని మాటాడిన 
వీమ్మట నశించిపోవును. ఆతురమట్లుగాదు. ఎన్నడు నశింపని పర మేశ్యరు 

డత్షరపద వాచ్యుడు. అకశ్షరమగు రమ్యతగల కవిత లోకోత్తర 

మైనది, 

ఈ అకుర రమ్యత నన్నయ కవితలో సంగీత సాహిత్యముల 

సాహచర శ్రముచే సం యోజితమైనది. సంగీతములో అచ్చుల _పాముఖ $ 
మెక్కు_వ. సాహిత్యములో హల్లుల _పాముఖ్య 'మెక్కు-వ. కాని 

అచ్చుల సాహాయ్యము శేనిచోశబ్దమునకు వ్యకి తము లేదు, సంగీత 

ములో స్య్వరంయోజనకు వ హల్లుల సహాయ్యము లేకున్నను (వమాదము 

"లేదు. నిజమరసిన అఖండనాద వ్యరికి మహా పాణ నంయుక్తాత్సర 

ములు కంత (పతిబంధకము లే! అంత మాత్సేమున ప హోల్టులు సహాయ్య 

ములేకుండ స్యరముండుటయు కష్ట కషమే* ఒక అచ్చునుండి మటణిరమొక్ర' 

అచ్చునకు దూకవలెననిన హల్లు ఊతగానుండవలనసినడే ! ఏనినిబట్టి 

చూడ వాల్లునకు అచ్చునహాయ్య మెంత అవసరమో అచ్చునకు 

| హల్లు సహ్మాయ్యము కరాడ అంతే అవసరము, అశ్లే సాహిత్యనంగీత 

ములును. “అతుర రమ్యుత యను నీ కవితాగుణము ఈ సంగీత 

సావాత్యములు సముచిత సాహచర్యము నా శయించి యుండును 

అం "తేకాదు. సంగీత (పభావము సాహిత్యమునకు రమ్యత 7 నాపాదించు 

నప్పుడు డుదయించు కవితాగుణములలో అత్సరరమ్యుత అతి (పధాన 

_ మైనది..ఈ అభి పాయమునే (్రీ) రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్శ గాకిట్లు 
_ వివరించిరి. 
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చేయిగా నిలిచి నప్పుడు కలుగు సవాజ పరిణామములలో ఆతుర 

మ్యత ఒకటి” 

అక్షర ప్రయోగ రమ్యత శి. 

అక్షరము ేయేధ్యనులప నంేతితములై యున్నవో ఆయా 

ధ్వనులు ఉచ్చారణమునందు వాగిం దియములలో భిన్నఖిన్న గాన 

ముల నుండి యుదయించును, సవర్ణ సంజ్ఞ్ఞక్రములై సమానగ్థాన (పయ 

త్నమున జనించెడు అక్షరములు కూడ భాహ్వ్యాభ్యంతర _పయత్నే 

ముల వలన అనేక విధములుగా కన్చించుచున్నవి. అభ ఫ్రంతీర (పయ 

త్నమునందు స్పృష్ట(పయెత్న మునే స్పర్శములు, ఈపత్స్పష్టమ్ములె 

అంతస్థములు, వివృతేస్యరములై ఉహ ములు, _హాస్వాకార (పయో 

గమునందు సంవృతములై కొన్ని జనించుచున్న వి. అలై "బావ్యా 

(సయత్న మువచే, వివృత, వ్యాన, నాదు ఘోప, అఘోప, అల్బ వా 

ఇ మహా పాణ, ఉదాత్త అనుదాత్త, స్వరిత భీదములచే వకాదశ 

విధములైన అతురములు గలవు, ఇవిగాక కంఠ, మూర కంఠోస్థ్క 

దందోోప్థ్క నాసికాది స్థానములలో జయనించుటచే మజికొన్ని భేదములు 

గలవు. అక్షరము లుచ్చరించు నపుడు వాని ఉత్ప ర్తి స్థానము తెలిసి 

యుచ్చరించినను; తెలియక యుచ్చరించినను ఆయాధనులతో ఆల 

కుణములు (శవగేందియమునకు అనుభూతముకాక తప్పదు, మహో 

కవులు శబ్ద్ల| పయోగము నందు అతురధ్వని లత్షణములు, శ్రవణెంది" 

యముపైె వాని (ఏభావము, తనూ లమున గలుగు అంతరమైన 

హృదయ దపీకరణ యున్నగువా నిని పస్నరింపరు, కపిత (వాయున 

పుడు (పత్యతరము సిట్టు పరిశీలించి (చాయుదురని అర్థముగాదు. 

యానన్ని వేశములందు.. రసోచితేములై న యాయాశబ్దములు ఆయా 

అమన బానియంతటలవే కుదురుక్రొని అమహాకవి జీవలతుణ మైన 
యొకానొక రచనా మార్గమును స్పష్టము చేయును. నన్న య్యగారి 
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రచనలో - ఈ అవర నంయోజనము వృదయాహ్తోద జనక ముగా 

_గ్రవణేందియ తర్చుణముగా సాగినది, ఆ లశ్షణము తన కవితలో 

నిండారి యున్నదని గుర్తించిన జాని నన్నయ. నా కవితయందలి 

“అవర రమ్యతి పరమాదరణియమని యాయన విశ్వసించెను. 

4. నాదము, రసమ్ము రాగము 

సంగీతము (శవ గేంద్రియానందము కలిగించి ఆంతరతృ వ్హీనొదవిం 

చుమనొహరమైన మొక కోళ్ళ, వివిధస్వర నంయోజనచే వివిధరాగము 

లుత్సన్న మగును. వివిధ చ్చందస్సు లెట్టుత్సన్న మైన వో" వివిధరాగము 

లశై యుత్సన్నము _లైనవి, మలయమారుత రాగము హదయమ్నుపె 

మలయ మారుతమును (ప్రసరింప 'జేసియానందము కలిగించును. అ'క్లై 

బృందావన సారంగాది రాగములును. కోదనకుతూ వాల రాగము కదన 

కుతూహలము జనింప జేయును. మహాశావ్యములలో కనిపించు భిన్న 

చృందస్పులు, ఆయాఛందస్పులలో లయాన్వితముగా కుదుచుకొని 

భిన్న భిన్నమ్ములై న అతీరముల ధ్వనులు రసోచితమైన అఖండనాదమా 

నుత్సన్నము చేయును. ఈ నాదవ్య క్కి ఎచ్చట (ప్రాధాన్యము వహ్ 

చునో అచ్చట సాహిత్యముపై సంగీతముమై చేయిగా. కదలును. 

నన్నయ రచనలో ఈగుణ ముండుటచే ఆయన కవిత అకుర రమ్య 

మగుచున్నది. దీనికాయన కవిత నుండి యెన్నియా యుడాహరణ 

ములు చూప వచ్చును. 

ఆ యుదంకుడు గురుహిత'కార్యధురంధరుడు. గురుపత్నీ నియో 

గమున కామ్య మహాదేవి కుండలములు గైకొని సంతోషముతో 

తిరిగి వచ్చుచున్నాడు, ఒక్క. జలాశయము దగ్గ ఆ ఆచమనార్గమాగి 

కుండలములు అచ్చట పెట్టగా నగ్న వేషధరుడై న తకుకుడు ఆకుండల 

ములను తీసికొని పాతిపోయెను, ఉదంకుడు వాని వెంటబడి పట్టు 

(49) 



లిరి6 నన్నయ భారతి 

ఫొజను, నాడు దిగంబర వేషము విడిది, మణికుండలములు మా తము 

విడువక నిజరూపముతో నాగలోకమునకు పరు” క్తెను, ఉదంకుడు 
కూడ వానివెంట బోయి నాగ పతుల నెల్ల (పసన్నులు గండని (నార్టి-ప 

“మొదలు సెకెను, 
లు 

“బహు వనపాదపాట్టి కులపర్వత పూర్ణ సరస్పరస్వతీ 

స్పహతరమూ _ర్చికిన్ జలధిశాయికి పాయక శయ్యమొన య 

య్యహి పతి దువహ్ము తౌంతకు డనంతుడు మాకు _ససన్నుడయ్యెడున్ ”' 

నహీతమపహావుహీళర మజ, ననహా। నఫణా లిం డాల్సి దు 

ఇక్షు వాసుకిని ఐరావత ఫణిరాజులను, తుదకు కుండలములు వారిం 

చిన తత్షుకుని స్తుతించెను. ఇచ్చట నన్నయగారు నాలుగు వృత్తములు 

(పయోగించెను. రేండు చంపకములు, లెండుత్సేలములు. ఈ నాలుగు 

వృ_త్తేములకు నుకుటము “మాక (పసన్ను డయ్యెడున్” చంపకోత్పల 

ములు శార్దూల మళ్తేభములకంకొ సౌమ్య స్వభావముగలవి, కార్యా 
ర్టెన ఉదంకుడు నాగపతులను 1 పనన్ను లను గావించుకొనుటకే. 

పలిశేడు పలుకులలో తీ వతయు, పారువ గ్రమును కోన్సట్టరాదు. ముందు 
చంపకములతో (వార అభించినాడు. డత్పెలముకంశు చంపకము లఘు 

గమనముతో (పారంభమగును, ఇట్టి లాఘువవృ త్తితో ముందు స్తుతిం 
చినాడు. ఆనాగపతులు (పనన్న ము కాలేదు, అంతట గ "రవవృ త్తి 

నందుకొని ఉత్పల మాలలతో స్తు తిపూజ చేసినాడు. ఈస్తుతి పద్యము 
లన్నిటిలో సంధింపబడిన శ'బాతరముల నాదధార పరిశీలింపగా ఐరా 

వతకోటిఘొరఫణిరాజులు పరము పారవకళ్యములొ” నాట్యము చేయ 

వలసినదిగా నున్నవి. పాములు సంగీతమునకు పడగలువిప్పి నాట్య 
మాడును. అట్టి సంగీతేమును అనునంధించి ఉదంకుడు నాగస్తు తిని 
చేయుటలో జె చిత్యమున్నది. 

ఈ సందర్భమున నంస్కృృత భారతమున నాగస్తుతి తొమ్మిది 



న్లోక్షములలో సాగినది. ఇందనేక నాగమం[త రహస్యములు గలవట, 

అందు ఐరావత సర్పములశే _పాముఖ్యము. కుంశలాపహార్హ యగు 

తక్షుకుని స్తు తించుటయు జరిగినది. మజికొందజు నాగపతుల స్తుతియు 

గలదు. 

“య ఐరావతరాజాన సరా స్ప మితి కోళనాః 

శరంత ఇవ జీమూ'తాొ స్పప్ద్యు తవ నేరితా ౪” 

అను శోకము ముదలుగా...... 

“అవసద్యో మహదుమ్ని (వార్ధయన్నాగ ముఖ్య తౌమ్ 

కరవాణి సదాచాహం సవ్వుస్త పై మహాత్మనే” 

అను శ్లోకముతో నాగస్తుతి ముగియుచున్నది. మూలముతో పోల్చి 

చూడగా నన్న యగారు సంఘటించిన “బహువనపాది. ..:. .సమాన 

ఘటన స్వతం(తేతా రమణీయ మనక తప్పదు, (పథమ పాదములో 

చాలవరకు ఓష్ట్యములైన వన్దాతురములతో పదములు |పారంభమగు 

ను. ద్వితీయ పాదము ఉఊపా శ్రతరములతో మొదలగును. ఆ ఉదంకుని 

స్తుతితో పాములు పడగలు విప్పి పూత్క్బ్బృతి చేసి ఊహ్మలత చెలి 

_గక్కి-నట్లు అత్సరసంయోజన చేయబడినది. అజ(న-పహ(సఫణాళి 

దాల్చిన ఫణిపతిమార్శి కన్నులు గట్టినట్టు అతు.రములు కూర్చు 

బడినవి. ఆ అనంతుడు దుష్కు తాంతకుడు. జలధిశాయికి పాయక 

శయ్యమైన చాడు. 4ఉపాయకి అను పదము  లేశయు అర్థము సరిపోవు 

చున్న సందర్భమున జలధి సాయికి పాయకి అనుటలో అనంతత 

లతుణ స్ఫూర్తి, అను పానమహత్వము _- అర రమ్యత నాపాదించు 

చున్నవి. ఇట్టి అక్షర నంయోజనవలన కలుగు నాదవ్య క్కి విశేషము 

"తెలిసిన మనీపీ నన్నయ. 

మహర్షి వ్యాసుడు ఉదంకునిచే నాగ స్తూత్యంతమున మా(తమే 

“నమస్త మై్మైనుహాత్మ నే అని అనిపించి యూరకొనగా నన్నయ, 
ఆజ Ql 
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నాలుగు వృ_త్తముల యంతమునకు “మాకు (పసన్ను శయ్యెడున్ 

అను మకటమును సంధించినాడు. భో క్ర భావ వార వశ్యమును వ్య 3 

రించుటలో దొరలు - శతక్రపద్యముల మకుటము వంటిది అహైతరీ 

మకుటము* మజియొక్ష విధముగా చెప్పిన తేలుగు శతకము" ఖలీ యొరవడి 

పెట్టిన దకులలో నన్నయగారుగూడ నొకరనవచ్చును* అది (ప ల్యేక 

ముగా పరికీలింపవలసిన విషయము. 

గ్, ఛందోరమ్యత 

అవర రమ్యత యనగా అమర చృందో, రవ్యుతయని అర్థము 

చెప్పవచ్చును. సంస్కృత చృందస్పులలో అతు.ర చృందస్సుకూడ 

నొకటి, ఒకటి గణ చ్చందస్సు, "రెండవది మాతా చృందస్సు, 

మూడవది అతుర చ్చందస్సు, లౌ క్రిక్ర సాహిత్యమునందు అలతిగానున్న 

ఛందో (గంథము"కు వింగళనాగుని ఛందశ్నాన్ర్రమే ఒక విధముగా 

మూలాధారము. పింగశనాగుడు 'వేదములనుండి లక్షణరూప చందస్సు 
నుద్ధరించెనందురు. పింగళ నాగక్ళత మైన ఛందశ్శాన్ర్రుమునకు పోలా 

యుధభట్టు మృతేసంజీవసీటీక యు; సమో చక్రవర్తి, మధుసూదన 

విద్యావా చస్పతులు ఛందోనిరు క్రియు రచించినారు. పింగళనాగుని 

అమర చృందోలవ్షణము ననుసరించియే వృత్త (పసార మార్లము 
లేర్చడినవి. నన్నయగారా మార్లముబన్ని యు అవగతము చేసికొన్న 

వైదికుడగు మహాకవి. అందువుననే ఆంధ మహారతమున నాయా 

మార్గములలో వృత్తెచిత్య పాలనము చేసి అకురచ్చందో రామణీయ 

కము నుద్ధరించినాడు, 

అంధ భాహయందలి వృత్తము లన్నియు అకు.రగణబద్ధము లన 

వచ్చును. పీనినే నిసర్హగణములనియు నందురు.సాధారణముగ చంప 
కోత్సల శార్దూల మే తృభములనే (ప్రయోగించు కవి వజే నొక ఛందో 

దెచి శి సాథయ ంచుటకు తప్ప వృ_త్తమును మార్పు చేయడు, ముఖ్యముగ 
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నన్న యగారు రసౌచిత్యమునకు, భావొచిత్యమునకు మా(తము భిన్న 

వృ_త్తములను (పయోగించు చుండును, 

(ప్రమద్వర మేనకా విశ్వావశులకు పుట్టినది. మహాసౌందర్యవళతి. 

రురుడామెను మోహించినాడు, ఆ (పమద్వర తోడి కన్ని యలతో 

నాడుచుండ ఆమె కాలి కింద బడిన సామొకటి యామెను గజచెను, 

ఆమె నేలపై కొరిగాను. ఒక దేవదూత యాదశమున రురుడు తన 

యాయుష్యుమునం దర్భభాగ మిచ్చి (ప్రమద్వరను |బదికించుకొనెను 
తన సతి కపకారము చేసిన పొములపై అతనికి విపరీతమగు పగ 

పుట్టలు పొదలు తిరుగాడుచు దీర్టదండధరుడ్లై పాముల నెల్లపారి 

యించు చుండెను. డుండుభ మనునొక పామెదురుపడి భయ _పకంపితమై 

అతని నిట్లు (_పార్థిం చెను 

మత్తకోకిల వా 

“ఏమి "కారణమయి పాములేల యల్ల్తితి సీవ "తే 

డేోముయుండన్ర (బాహ శ్రుండవు సు వతుండవు" నావుడున్ 

“చాము లెగ్గానరించె మ(త్చియభామ శకేనురురుండను 
దామ సత్తు సడ నిన్ను నిష్వుడ దండతాడితు చేసెదనో 

ఇందలి భావమంతయు మూలపిభేయ మే. 

“నాపరాధ్యామి తే కించి దహమద్య తవోధన 

నంరభాచ్చ కిమర్థం మా నుభిహంసి రుపాన్సి తమ్” 

రురు రువాచ *- 

“మము (వాంసమాభార్యా దస్టాసీ ద్భుజగేన హా 

త_తమే సమయో ఘోర ఆత్మనోరగ దై.కృతః 

భుజంగ వై సడాహన్యాం యం యంప శ్యేయ మిత్యుత 

తత్రో౭ఒహం త్వాం జిఘంసామి జీవితే నాద్య మోత్యు 
pra చే" 
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ఈ భావము ననుసరించిన నన్నయ ఇచ్చట నొక చి|తము 
చేసినాడు. అంతవజకు చంపక వృత్తము నడిపి హఠాత్తుగా రురు 
దుండుభ నంవాదమును మత్తకోకిల వృ_్తేమున సంధించినాడు. 
ఈమ_త్తకోకిల అక్ష రగణ చృందస్పులలో నొకటి. ఒక గురువు లఘున్ఫ, ఒక గురువు శెండు లఘువ్రులుగా సాగివోవు ఛందస్పిది. పొడవైన 
దండము చేత బట్టుకొని “వారిపారి కుయ్యి వెట్టు డుండుభ మహాోహి పె 
రుళిపించుచు రుసుడు సంభాషీ౦ంచుచున్నా డు. మూలములో “డుండుభం 
వయసాన్వితమ్” అని యున్నది, నారిహరి అనుకూయిేదు, ముసలి 
డుండుభ మును 'తాడించుటయు. రురుపొరువ మేమియని *డుండుభ మహాహీ అని నన్నయ యూరుకొన్నాడ్యా ఆ దిర్ధ దండ మెత్తి అతడు మిదనుంకించుట ఈ పాము మెలికలు తిరిగి అటునిటు గురులఘు 

అవీరనంయోజన మట్టది. నన్నయ నూతన వృత్తము లెచ్చట (పయోగించినను సీ దృష్టి స్పష్టముగా గనిపించును. 

దుష్యంతుడు "వేట వచ్చి అలంత దూరమున మున్యా[శ ర్న న్ ౧౧ 
మము గాం చెను, మున్యా శమ పరిసరారణ్యము (టహ్ననృప్టలో గల 
సహాజ నౌందర్య్భమంతయు నింపుకొనియున్న ది, వ్యాసమహర్షి వులకితాత్నుడై యీ ఫఘుట్టముమ మహాకవితాకేడారముగా మలచి నాడు. భువన మోవానమైన యానన్ని వేశమును "కెనుగన రూపు కట్టంచుటక్రు న్యాసునంతటి మహాకవి కావలయును, ఈకష్ట మెటు 
వంటిదో నన్నయకు తెలియును, ఉన్న భావములున్న ట్లు వెలయించుచు 
ఛందో రావుణ్తీయక మా(శయించి అవీరశిల్పము వెలయించినాడు. 

మృగములను వేటాడి “వేటాడి యలసీయున్న దుమ్య(తునిమై పరిసర నదిపవనములు చల్లగా పఏినవి, కాన్రున సాందర్య మంతయు 
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కనులార గాంచి పులకితుడై నాడు. ఈ పులకాంకుకముకు కారణమైన 

సుందర (పకృతిని సాధారణ వృ తృగీతులలో కాక విలక్షణవృత్త 

ఛందస్సులో వెలయించినాడు. 

“వచి తనర్చిన కోవుల నివు గు కావు జొంపములన్. ..... 2 

పూచిన మంచియశోకము=న్ సురపొన్న లం బొన్నలలేదగులన్. . ౨ 

ఇది మానినీ వృత్తము : మానినీవృ_త్తపాదము యొక్క_ (పథమాతుర 

'మెన గురువును విరిచి రెండు లఘున్రులుగా చేసిన కవిరాజవిరాజితి 

మగును. కాన నీ సౌందర్భపరవశుడై న దుష్యంతుడు ముందు మంద 
మందముగా నడచి, వీవు డల వగవేగముగా  అడుగులిడుటగూడ 

సూచించినాడు నన్నయ. 

కవిరాజవిరాజితము : 

చనిచనిముందట నాజ్య హావిర్ధృత సౌరభ భూవు లతొతతులన్ 

బెనగిన (మాయశులకొమ్మలమోద నవేత లకాంతములై నను బా 

యని మధథుప (పక రంబులం జూచి జనాధిపుడంత నెజింగం దపో 

వనమిది యల్ల బె దివ్యముసీం [ద నివానము దానగునంచు నెదన్॥ 

దుష్యంతుడు "వేగముగా నడచుటకు కారణము; అచ్చటి (పకృతి 

చితముగా నున్నది. ఆ తుమ్మెదలు పూవులులేని కౌఖబనే అ శయించి 
యున్నవి, అందుచే అది నిరాగ్యజమైన మున్యా(శేమృమైయుండునని 

తెలిసికొనను. _నిజమునకిది నన్నయ అమూలకముగా సృస్థించిన 

మనోహర భావమే. 

వ్యా సుడు: 

“రువంతి రావా న ధురాన్ వట్బచదా మధులీప్పవః 

తత్ర (పచశాంక్వే బహూన్ కసుమో త్కరవుండితానో 

పూవులున్న చోట తు మ్మెదలుండుటలో విశేషము లేదు. పూవులు 
"లేకయు తుమ్మదలుండుట తపోవన[పభావము. బది దుహ్యుంతునకు 
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ఆశ్చర్యము కలిగించినది. అప్పటి యాదుష్యుంతుని గవున్నవె భవము 

కపిరాజవిరాజిత వృ_త్తములో అతర గణబద్ధముగా ఛంద స్పాందర్య్భ 

మహితముగా నన్నయ నంతరింవెను. మానినీవృత్తము వెంట (కవి) 

రాజవిరాజితేవృ_త్తము వింధించుట శకుంతలా దుష్యంతుల వృత్తము 

లను వ్యంగ ప్రముగా ధ్యనింప జేయు శే, 

అతర గణబద్ధమైన ఛందో రామణేయకము _ విషయమున 

నొక్క_మాట చెప్పవలసియున్న ది. ఒకొ-క్క- ఛందస్పునందలి గణ 

ములలోని అతురములనుకూర్చు ఒక్కొక్క_వ్ధముగా నుండును. 

ఆ యతురముల యుచ్బారణము చే కలుగు సనాదవ్యరకి ఒకొొ_క 

తీరుగా నుండును. ఆ నాదము సంగీతాసుగుణాముగా నుండవలెనన్న 

అసంయు క, సరుషనరళమయమైన అతురములు కూర్చబడవలెను, 

కాని యీ అవతురముల కూర్చు రసానుగుణముగా నుండవ లెనన్న 

విషయము మటువరాదు. ఛందస్సు నేరకొనుటలో కూడ కవియగు 

వాడీవిషయము గుబుతుంచుకొనవలయును. యుద్ద నక్ష నసందర్భుము 

లలో ఉత్పలచంపకములు పడి నలిగిపోవుట ఛంద స్పాందర్యమును 

భంగించును. అంతఃపురనన్ని వేశములలో తుండములె తి మళల్తేభములు 

ఘీంకరించుట, పంజావిప్పి శార్జూలములు ఘుర్హుర ధ్యనులు చేయుట 

కొంత అనుచితమనక తప్పదు, ఛందస్సును (పయోాగించుటలో 

నన్న యగారీ యాచఛితీపాలనము చాలవణకు నిర్వహించినారు, అంతే 

కాక ఆయన మార్లరీతులు నచ్చినను నచ్చకున్న ను వృత్వైచిత్యవిషయ 

మున నన్న చోడుడుకూడ ఒకటి రెండు సందర్భములలో నిట్టి జాగరూకత 

(పదర్శించెను. 

మ శ్తేభనుల శీడను నన్నెచోడుడు మ క్రేభవ్వికీడిత వృత్తము 
లోచ్ వర్ణించుట గమనింపవలసియున్న ది. 
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వమ, హృదయాహ్లోదముతోడ పాయక సదానేక పకారంబులన్ 

మదనాన క్రీం 'బెనంగుచున్న విలసన్న _శ్లేభ వి క్రీడితం 
బది చాతొయణి చూచి కౌతుక రే కాలీన భిలా భావా 

పుదృ గంతోజ్ఞ సల దీధితుల్ పజల నీశానాన నాజబ్బంబుపై ॥ 

కుమా. నం, 

6. కావ్యగుణములు_అఆక్ష రరమ్యత 

అక్షర చృందోనియతియే కాక కేవల అతర సంయోజనమును 
గూర్చి పరామర్శించినవుడు అలంశకారికులు (పవచించిన కావ్యగుణ 

ముల (_పసక్తియు వచ్చును. కా ప్యెందిరకు శజ్దార్థములు తనువై, 
అలం కియా ఏ లొ నములు నొమ్ములై, లేకి మొదలై న వృత్తులు 

సొత్తులై మాధుర్యాదిగుణములు గుణము లగుచున్నవి. భరత, 
భామహా వామన భోజరాజు, విధ్యానాథాదుల మతముల ననుసరించి 

ఈ గుణముల సంఖ్య ఎంత యను (పశ్న మట్టుంచి మాధుర్యాది గుణ 

ములు అతరముల కూర్చు వే కలుగు భిన్నముభిన్నములై న కావ్య 
గుణములన్న విషయము మరవరాదు. విశిష్టవర్ష విన్యాసరూపమైన 
_ుత్వను పానము రసావహమనినారు. నరనమైన వాక్యము మధు 
రము, కనుక నీమాధుర్యగుణము అతరనం యోజనకు సంబంధించినదే. 
ఇందు వర్హావృ్తి (పధానము, సౌకుమార్య మన్నది పదలాలిత్య 

నంపదోపలాలితమై కావ్యమున (పకాశించును.పరుషవర్ష ఘటితవైన వో 
సౌకుమార్యవిపర్యమైన దీ_ప్పత యొదవి సుకుమారత కొజవడును, 
ఇక సమతేయున్న గుణము పరుషకోవముల వర్ణి మి(శము మనోహర 
ర చనామూలకమై మృదుబంధ, ,స్ఫుటబంధ మి(శబంధమునై. కావ్య 
ముల నొప్పారును ఆయా యూ కావ్యగుణములలో గల అత్నర 

నంయాజన రహన్యము లెజేగిన (వోడ నన్నయ, 

(50) 



ప్ంట నన్నయ భారతి 

ఛీమ్ముడు కాశీరాజ దుహీతలలో అంబను నాల్యరాజున కిచ్చి 

ఫుచ్చి అంబికాంచాలికలను విచి\తవీర్యునిచ్చి మహోత్సవముతో 
వివాహము వేసెను. విచితవీర్యుడు ఆ విలాసినులతో కామవీలలడేలు 

సన్ని వేశమును నన్నయ యెట్టి అక్షరములతో గూర్చెనో వినుడు. 

లాలితరూప యౌావనవిలాస విభాసినులై న యంబి కాం 

బాలికలన్ వివాహమయి భారతవంశేకరుండు గామలీ 

లాలలి తానుభోగ రసలాలసుడై నిజరాజ్యభార చిం 

'తాలసుండయ్యుంగామికి నయం౦బున నొండు తలంపయటోలునే, 

పద్య మెత్తు గడ మొదలు తుదివజణకు మధుర సుకుమారసమవర్ణ సంయో 

జనవే రచన యంతయు అతుర రమ్యుత నే వెలయించుచున్న దిసంస్కృృతే 

కవులలో జయ బేవుని నరన కోవులకాంత పచావళి యిట్టి దే, నన్నయ 

కవితలో ని యతుర రమ్యత చేయి వేసినచోట నెల్ల, చెవియొగ్గి వినిన 

చోటనెల్ల ఆపాతమధురముగా అనుభూతమగును. 

ఏజమున శీమాధుర్యము వన్హావృ త్రీవలన కూడ కొంత కలు 

గును. అనగా అన్ను పాసాది శ ష్రైలంకారముల కూర్పువలనకూడ కలుగు 
నని యర్థము. నన్న య కవితయందలి వన్హావృ_త్తీమూలక మైన అతుర 

రమ్యతకును _పబంధకపల శ బాలం కారములకును ఇవాల భేదము గలదు, 

నన్నయగారి అతేర సంయోజనలో (_పనన్న తొగుణ మెచ్చటను కొజు 
వడదు, (ప్రబంధ కనుల అన్నుపానములో ఆ గుణము తక్కువ. వీరి 
అను పాన మధురిమ చెవిలో మూత మే గిరకీలుకొట్టి హృాదయావధులు 
“తాకుటకు వాలశకాలము పట్టును. 

“అకికాంత సలకాంత లకికాంతర నితాంత రకికాంత రణ 

'తాంతసుతను. కాంతమున్న” దనుకొనుడు. |దుతగతిలో సాగెడు 
నిందలి మృదంగ ధ్వనుల నతి కమించి “రతికేళిలో అలసిన దంపతులు” 
పరితలకు స్ఫురించుటకు వాల యమెడము పట్టును, “కామీలా లలితాను 



భోగరస లాలస్క (పకృతి చిత్రణమున నన్నయగారు వ్య క్కీకరించెడి 
అర్థ(పనన్న త బ్రందులేదు, అండేకాొదు అర్యాచీనులగు పలువురిలో 

స్మీపనన్నత లేదన్న చో తప్పుళేదు. నన్నయగారి అతుర రమ్యతేలో 

మందవముంద మందాకినీ తరంగములపయి రాయంచ తూగి యాడేడి 

తీరుగలదు. అర్యాచీనుల శభాలంకారములలో నిమ్మాన్నతే (సే 

శములలో దూకిపజెడి కొండవాగులో కొట్టుకొనిపోవు కలువపూ 
మొగ్గల వడీదుడుకు గలదు, 

7. పూర్వ మీమాంసమతము_అక్షరరమ్యత 
నన్నయగారి అక్షరరమ్యత కేవల శబ్బసంయోజనకు సంబం 

ధించినది మూ తమేకాదు. అతురపదవాచ్యుడై న పరమాత్మ రమ్యుతేకు 

నంబంధించినది కూడ, “ఇతరు లక్షరరమ్యతే నాదరింతురనగా” ఆ యిత 

రులు ఈ పరమాత్మ రమ్యతేకు మురియువా రే 'నహ్న సరీర మైన 

దైవము; నిశాగతుము, విశ్వశంభువము, విశ మయము, నా రాయణము 

వైన దైవము. అది అకురమైనది. పరమపదమైవది. అట్టి అతురమై 

పరమపదమైన త_త్త్యముయొక్క_ రమ్యత అతురరమ్యతయె. ఈ అక్షర 

రమ్యతకు ధర్శత _త్త్వజ్ఞులు, అధ్యాత్మవిదులు; సతివిచతమణులు, మొద 

లుగా నితరులెందరో ముగ్గులగుదురు. ఆ రమ్యత నాదరింతురు. 

నన్నయ భావించిన యితరులనగా పీశేకాని సామాన్యులని యర్థము 

గాదు, నన్నయ కవితలో అతరనంయోజన చేయుటయందు మం(త 

శాన్రు '_పసిద్ధమువై న రహస్యము లనకములున్న వి. అందు కొన్ని 

మూలవిధేయక ములు, కొన్ని అవమూలకములు, ఉదంకుని నాగ_స్తవ 

ములో వ్యాసుడు “నమస్తమై్మ మహాత్మనే” యని అస్టాతురి త్రో 

ముగిందినాడు. నన్నయ “మాకు (పసన్ను లయ్యెడం” మని అస్టాతరీ 

మకుటమునే నాల్లువృ_త్తేములందును అనునంధించెను. ఇట మంత 

పాత్ర రహస్యము లాకవితలో నెన్న యో అక్షర సం మయోజితము.లె 
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యున్నవి, ఈ మార్ల్షములో సువి_న్హృతేమైన పరిశీలన జరుగవలసి 

యున్నది, 

ఇంతకు పర్యవసానము అతుర రవ్యుతే యనగా వర్ల సంయోజన 

వలన గలుగు సాదవ్య క్రిమూలకమైన రమ్యాత మొకటి.  అతురపద 

వాచ్యమైన పరమాత్మ రానుణీయకము రెండవది, ఈ ఆంటిని భావిం 

చియే నన్నయ  అకుర రమ్యతను యోజించినాడు. దీనినిగూర్చి 

(పత్యేకమైన ఆంతరపరికోధన జరుగ వలసియున్న ది. 

ఈ పరిశోధనకు అంకురార్పణ ఈ అఖిలభారత ఆంధ్రరచయితేల 

ద్వితీయ మహానభలో జరుగునని యాశించుచుంటిని. ఈ వ్యాసములో 

నను ఉచ్లైళించిన పలువివయములను సూచనగా మూ తమే (పనా 

వించితిని, ఈ (పారంభ _పన్తావములు ఫలావహాములగువో ధన్యుడను. 

1. నన్నయ కవితాగుణములు (మూండు 
౨, అతుర రమ్యాత ? నిర్వచనము 2 నిర్వచనములు 

ల, అతర[పయోగ రమ్యత 

4. నాదము : రాగరనములు సంగీతము 

స్ట్, అక్షర ఛృందో రమ్యత ఛందస్సు 

6. కావ్యగుణములు ; అతుర రమ్యత గుణా దులు 

7. పూరమిామాంసాత_త్త్యము : అత్షరరమ్యత త_త్త్వ్వదృష్టి 

త్రి . _మం(తశాన్ర్ర (ప్తి - రసోచి తతరబంధము 

ధ్వనాచిత్యము. 

me ఖీ 

“సంగీతసాహిత్యాలు : అతరరమ్యత” (త్రి) రాళ్ళపల్లి అనంత 

కృష్ణశర్శగారు - భారతి. పార్థివ ఆశ్వయుజము. ఈ వ్యాసము ఆలిం 

డియా రేడియో మ దాసు శకేందమునుండి (ప్రసారితమై భారతిలో 
(పచురింపబడినది. 



నన్నయ్య “అపూర్వ సభా రచనలు 

శ్రీ ముదిగొండ వీరభ ( దళాస్త్రి 

మయుడు ధర్మరాజునకు నిర్మించి యిచ్చిన సభను గూర్చి 

తండికి చెబుతూ దుర్యోధనుడు “ధారుణి నట్టి యపూర్వనభారచనలు 

వినగ జూడ బడ 'వవ్వరిచేన్ ” అని తన తుదితీర్పు వినివించాడుం 

నన్న య గడుసువాడు కాకపోలేదు ! తాను తన పథకంలో మహో 

భారత నభాపర్వాన్ని తీర్చిదిద్దిన తీరుతెన్నుల గూర్చి నంతృ్లిని 

కూడా ఇందులో ధ్యనించ లేదని అనుకోవచ్చునా 1 

ఫ్ 
అవి 

సంస్కృత భార తాన్ని ఆంధ మహాభారతాన్ని ఫోల్చిచూస్తూ 

నిర్ణయాలకు రావడానికి ఒక అభ్యంతరం ఉన్న ది. ఆనాడు కవి(తేయం 

వారికి లభించిన మూలపాఠం వీదో మనకు తెలియదు గనుక. అయినా, 

కవి తయంవారు బ్రతిహాోనరూపంలోఉన్న మూలభారశతాన్ని తెలుగులో 

కావ్యతిహాసంగా ములచటంలో మూలపాఠంలోని కొన్ని అంశాలను 

పూర్తిగా వదలివేయడం, కోస్నింటిని సంతీ_ప్తం చెయడం జరిగిందని 

ఘ్టూలంగా (గహించడానికి అది అడ్డురాదు, 

ఇక్క-డ (సన కృమాతున్నది నన్నయ రచనారీతికి అందునా 
సభాపర్వానికి పరిమితంగా కొన్ని అంశాలు మ్మాతమే. విడిచి పెశ్టుది 
విడిచిపెడుతూ, సంవే_ప్టం చేసేది చేస్తూ నన్నయ్యా 'పథానాంశాలను 

(పస్ఫుటేకరించిన విధానం గమనిస్తే, విపులమైన మూలభారతానికి 
ఆస క్షికరమైన ఒక సం్గహా(పతిని ఆయన “పరిష్కరించి” దాన్ని 
తన మూంంగా _గహీంచినట్లు కనబడుతుంది. న్యాసభారత పాఠాలకు 

తెలుగునాట బహుశః భారతడేశమంతటాచేమా, తొలి “పరివ్క__ ర్త 
నన్నయ్య అనే మాట | ధువపడుతుంది, 

ఖాండవ వనదహానం తరవాత పాండవులతో కలిసిఉన్న 



ఫ98 నన్నయ భార 

ఫీక్ళష్తుడం పిత్ళ దర్శన లాలసుజె ద్వారక కు మరలివోవా లని బయం 
వా యా బై గ 

WY. అధ | 
డేరశం, పాండవులు ఏడ్కాలవడం, లక ష్లుడు ద్వారకకు చేరి 

వారిని అందరనూ కలుసుకోవడం మూలభారతంలో ఓ అధ్యాయ 

మైంది. దాచావు 24 శ్లోకాలు, తన కథనానికి అత్యవనరం కాని + 

భాగమంతా “ఇట నారాయణుండునుం బాండవుల ఏడ్కౌంని పిత 

దర్శన లాలసుం డై ద్యారవతీ పురంబున కరిగి అని సూత్ముంలొ 

"తేలి? వేశాడు. అదేవిధంగా రాజసూయయాగ సమయంలో కృన్లునక 

అగపూజ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ శిశుపాలుడు ఆశ్నపించగా, అతని? 
రాంతపర చడానికి ధర్మరాజు మృదువుగా మాట్లాడుతున్న ప్పుడు భీము 

డతనిని వారించి కృష్ణుని మహ కన్ని గూర్చి కొంత దర్భంగా నే ప్ 

రిస్తాడు, అది చాలదన్నట్టు ధర రాజు “వి స్తరంగా వినాలని ఉంది 

కనుక కృష్ణుని మహామహిమకు నంబంధించి నాకు చెప్పు అని భీషు క్ష 

అడగటం, భీష్ముడు చెప్పుటం సంస్కృృతభారతంలో ఉన్నది. భీమ్మన 

ఈ ఏనరణ దాదాపు అయిదారు వందల శ్లోకాలకు విస్తరించింది. 

అక్క_డ రచయిత దృక్పథం వేరు, ఆం(ధమహాోభారతం కావ్య నిర్గాణ 

దృష్టితో దీనిని పరిహరించిండి. 

శిశుపాలుని వధ తరువాత రాజసూయ యాగం సర్వనమృద్ధిగ 

సాగిన రీతిని సంస్కృృతకవి చాడాఫవు 50 శ్లో కాలలో వర్శ్మించాడు, నన్నయ 
“అట్లు (పశాంత విన్ను ంబయి సుఖారంభంబయి (పభూత భఛభయ్యాన్న 

ధన దాన సనాథంబయి జగన్నాథ రకీతేంబయి రాజసూయ మహో 

ధ్వరంబు నవ్వూ_ప్త సం(సయోగంబయినో అని అక్కడకు పూర్తి 

చే పెడు, పాండవుల భాగ్యాతిశయానికి ఈర్ష్య చెందిన దుర్యోధనుడు 

శకునివద్ద, తన తం(డివద్ద ఈ యాగనై భవాన్ని వర్ణించటం మూలం 

లోను, తెలుగు భారతంలోను కూడా ఉన్నది. ఉన్నా, కవి వర్ణనలో 

కాక ఈర్ద్యా(పజ్జలనం పొందిన దుర్యోధనుని నోటివెంట మా(త్రమే 
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తెలుగు భారతంలో రాజసూయయాగ భవం "3లియ చేయటం 

అధిక రనసూ ఎయీని సంతరించుకొన్న ది. 

ఇటువంటి విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి, అయితే వీటికంకు 

ముఖ్యమైనది ఒక వాతను గూర్చిగాని, ఒక సన్ని వేశాన్ని గూర్చి 

గాని నిష్క-_ర్గ చెయడానికి అనువుగా మూలంలో సాధారణ ధోరణిలో 

ఉన్న దానిని వెలికితీసి పదును పెట్టడం, 

శిశుపాలుడు కృష్ణునికి అ(గపూజ ఇవ్వడాన్ని ఆకేవిస్తూ పరు 
పంగా మాట్లాడాడు సఫెస్టలి విడిచి పోవడానికి ఉద్యుక్తుడై నాడు. 

“ఇత్యుక్వ్యా నీను పాల స్గనుకాయ పరమాననాల్ 

నిర్యయా నదస_స్తస్మాత్ నహితో రాజ భిస్తదా” 

ధర్మ రాజు వుథురంగా, సాంత్వన పూర్వకంగా “నేదం యు క్తంి 

అసి అంటూ “వారువ్యుంచ నిరర్థకమ్” అని బోధించాడు. అదే తెలుగున 

ధర్మ రాజు మూర్తిని, మూర్తిమక్త్య్యూన్ని (పస్ఫుటికరించే విధంగాను, 

నన్నయ రుచిరార్థ సూక్తి నిధిత్వం భాసించే విధంగాను రూపుదిద్దు 

కున్న డి, 

“భూరి గుణోన్నతు లనదగు 

వారికి, ధీరులక్కు ధరణి నల్లభులకు వా 

క్నారుహ్వము చన్నె ? మహో 

దారుణ మది విషము కంజు దహానము కంకున్.” 

ధర్మరాజు భీమ్ముడు కలిసి శిశుపాలునివంటి ఒక అల్బుని 

సాంత్వన పరచడం చిన్న వాడు నవాచేవునికి నచ్చలేదు. ఉవ్వెళ్తుగా 
ద ఆదు డాజూం ఇ 6 <M లేచి విరుచుకుపడ్లాడు, *“ఎడపక అర్థ్హ్యమచ్యుతన | కిచ్చితిమి. ఇచ్చిన 
దీని | కిం దొడం బడమని దుర్భనతమున బక్కె_డు వీరుల మ_స్తకంబు,వై 
నిడియెది అని నోటిమాటగా అంటూ ఇడ దలుచుకున్న చరణాన్ని 
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ఎత్తి తన ఆవేశాన్ని (ప్రకటించాడు. మూలంలోని కే సహబేవ్రడం 
వంత ఆది(గ్నుడు కాలేదు, 'నక్వేషోం బలినాం మూర్ధ్ని | మయీదం 

నిపాతం పదల” అని వాచ్యం చేశాడు. తెలుగులో ఎంత మురుగు 

వచ్చిందో క నబడుతున్న ది కదా! ఇచి 'ఏతీమి అనటంలో నిశ్చితత్వం: 
సంస్కృతంలోని బలినాం అన్నదానికి నిరసన కాకువుతో *ఏరులు 
అన్న (పయోగం ఎంత వ్యవహార సన్నిహితత్వాన్ని కనబరు స్తు 

న్నాయో! తిక్కన రాణింపునకు తెచ్చిన 'నాటకీయతి సభాపర్యంలో 
ఎన్ని చోట్ల అఆవివృ్భృుతమైందో పాఠకలోకం పెద్దగా పట్టించుకో 

లేదమా ! 

నాటకీయత అంకే దుర్యోధనుడు మయభలో తాను పొందిన 
భంగ వాటును వివరించిన వచన ఖండికను న్నరించాలి, బా చకాభి 
నయంలో ఆరితేరిన నటుడు పఠినస్తు న్నట్లు ఊహించి చూడండి, 

నిర్మల స్ఫటిక శిలా నిర్మితంచై, శశి సకాశంైై, వివిధ సభా 
భాసురంబె న-ఆ సభా విభవంబు చూచు వేడుక -నందు-(గుమ్మరు 
వాడ--హారినిలబద్ధ మణి స్థలంబునందు-జల బుద్ధిం బెస్ పరిధానోత్క_ ర 
ణంబు సేసి విమల శిలా తల బుద్ధి నుదక పరిపూర్ణ ంబయిన వాసిసొచ్చి 
కట్టిన పుట్టంబు దడియం _దెళ్ళన-నన్ను6 జూచి వృకోదరుండు నగియి 
దాని నంతయు 'నెటేంగి ధర్భరాజ -వోదితులయిన కింకరులు నాకం 
బరిభానంబులు తెచ్చి యిచ్చిరి, మజయు-వివృత దాగరంబు గవాట 
ఫఘటితంబని చొరనొల్ల క, కవాట ఘటితంబు వీవృతంబుగా వగచి 
వొరంబోయి-తత్కవాట స్ఫటిక వ్ లా ఘట్టిత లలాటుండనై న నన్నుం 
జు*చి-అనేక సహ|స విలాసినీ పరివృతయయియున్న (చౌపది నగియె- 
అంత_ నకుల సహదేవులు పర తెంచి-ఇదెవాకిలి-ఇట వచు ఎ్రనది-అని 
నన్ను దోడ్కొని పోయిరి. అట్ట సభా _పలంభంబు నాకు పరిచయ 
శల్యంబయి యున్నది. | 
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తెలుగు వారికి సహజమైన పలుకుబడులు, వెబుతున్న అంకె 

నికి తగినట్టు మూటల సమాసాల దీర్హత, (హాస్వతే; నంభావణలో 

ఆవేశాన్ని ఉద్వేగాన్ని బట్టి పలికే కాకువులు-ఈ గుణాలు నన్నయ 

తీర్చిన నాటకీయతలో ఉపకరణాలు, 

ఈ సభాపర్వంలోని శిశుపాల వధ ఘట్టాన్ని ఎంత చమత్కార 

యుక్తంగా తీర్చిడిద్దాడ్ొ నన్నయ! మూల భారతంలో ఈ నంఘర్ష 

ణలో, వాగ్యుద్ధంలో పాల్లోన్న రిశుపాలుడుగాని, భీమ్మడంగాని, 

కృష్ణుడుగాసి చేసినంత సుదీర్గ వాదోపవాదాలు తెలుగులో లేవు, 

వారివారి ఛావావేళాలను రూపుక ట్రించగ లవాటి (పసంగాలశే తేలుగు 

భారత కథనం పరిమితమైంది, 

థీషు ని వచనానుసారంగా ధర జోడు నహదేవేపనీతమైన 

అర్థాన్ని వాసు దేనునికి శాస్ర దృష్ష విధానాన ఇచ్చిన తరువాత 

గాని శమపాలుడు అ షేపణకు దిగ చేదు, స్నాతకుడు, బుత్వెజుడ్కు 

నద్దురుడు, ఇష్టుడు; భూత లేశుడు, నంయుజుడు- ఈ అరుగురూ పూజనీ 

యు లే. ఇట్లా లభించే వారిలో సద్దుణములకు పెద్దమయైన మహాత్ముని 

పూజించాలి అని ముందు భీష్ముడు చెప్పాడు; అట్టినాడెవ్వడొ' చెప్ప 

వలసిందని ధర్మరాజు కోరగా కృష్ణుడు కాక మరెవరు అని నిగేశించాడు. 

నభలో శిశుపాలుడుగాని, మరెవ్వరుగాని "కాదన లేదు-అప్పటికి. 

తన తొలి _పసంగంలో శిశుపాలుడు-కృష్ణుడు కష్టచరితుడు, 

వాస్టాయుడు, డాశార్గుడు, పూజార్హుడుకాదు అన్కీ సభలో ఇంకా 

అంకకంకే అర్హు_లెన వారున్నారనీ అన్నాడు, భీష్ముడు మాతిచలించి 

చేసిన ఉపదేశాన్ని శిరసావహించి, ధర్మ రాజంకే మంచీ మర్యాద 

తెలిసిన “ప్రురువ విశేష విత్తముడు అనుకొని వచ్చిన వారందరకూ 

అవజ్ఞ చేశావుగదా అన్నాడు. మోారంతా కలిసి ఇసొవముం కే మూతం 

నోవిందుడికి తగుదునా లేదా అనే బుద్ధి ఉండవద్ధా అన్నాడు, 

(51) 



402 నన్నయ భారతి 

నిశుపాలుని శొంత పరచడానికి ధర్మరాజు (పయత్నిస్తుం కే, 

బాలుడు, పాలిత దుర్న యుడు నాడితో నీ కెందుకొని అతనిని వారించిన 

భీష్ముడు "తాను మొదలు పెట్టుడు నిగుపాలునికి సమాథానం ఇప్పుడం! 

చివరకు చిన్నవాడైన నహ దేన్చడు తీ వపడబంల్ ముందుశిశుపాలుని 

పతుంవారిని చూచి యదు వ్వ భోజ కుకు రాంధక నాహీని దారుణ 

శ్షయకాల సాగరాల తీరు వహించినాయి. సహజంగానే ధర్మరాజు 

భయసం(భమం పొందాడు, “తాకా ఏరి కిచ్చట చి_త్తశాంతి యొన 

ర్పవే అంటూ తత్తరపడ్డాడు. భీష్మ డు ఛైర్యం చెప్పాడు కృష్లుని 

పరాకమం గూర్చి వివరించాడు. అది శిశుపాలునికి మరీ కోపహేతు 

చైంది. కృష్ణుని భీష్ముని నిందించాడు. అందుకు భీముడు అంతక 

రూపుడై నాడు. 

థఖీముని శాంతపర చడానికి భీమ్మగు శిశుపాలుని జన్నవృ కౌంతేం 

చెప్పి అతని చావు కృష్ణుని చేతిలోనే ఉన్నదని వివరించాడు. అదేదో 

చూద్దాము రమ్మని శిశుపాలుడు కృష్ణుని సం గెౌమానికి ఆహ్మోగనిం 

చాడు. కృష్ణుడు శిశుపాలుడు చేసిన అపరాభాలు చెబుతూ వచ్చి 

తుదకు “బభు భార్య తనకు భార్య జేసి అని నొక్కి. పలకటంతో 

రెచ్చిపోయిన విసువాలుడు అనలు కోపం బయట పెట్టాడు. 

“సీ కూరి గాయ సీ యలుకోయు 

నాకవి యేమిటికి? దుర్గుణ(సియ, మొదఐన్ 

నాకిచ్చిన యక్క-న్యక 

చేకొని సీకిట్లు పలుక సిగ్గును లేడే? 

అసి ప/శ్నించాడు నన్చుపాలుడు. అతని సిజస్వరూపం బయట పెట్టించి 

కృష్ణుడు అతణ్ని సంహరించాడు, ఇంతకుముంచే చెప్పినట్లుగా ఈ కథ 

లోని ఉద్విగ్న ఘట్టాలను యథా కమంగా ఆవిష్కరిస్తూ నన్నయ 

ఈ కథమ తీర్చిదిద్దాడు 
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కథావిష్క_రణ సందర్భంగా చెప్పుకోదగినవి మరో రెండు 

మూడు అంశొలు ఉన్నాయిః వీస్టు పొలుని వృతాంతం చెబుతూ ఆశరీర 

(న అధ ౨, వాణి వమన్నదో భీష్ముడు ఇట్లా చెప్పినట్లు నన్నయ (వాశాడు 

“పని నొరులు చంపగా నోప శెవ్యరు 

నవ్వ నేని ఏని నె త్తికొనుడు 

మిగిలియున్న బహు యుగళంబు గన్నును 

నడగు వీని కతడ యంతకుడు” 

సంస్కృతంలో అశరీరవాక్కు. “ఏవ తే నృపతే సతః ర 

మాం జాతో బలాధికళి అన్న ల్లు ఉన్నది. అది నిజమై శే కావచ్చు 

గాని ఒక దుర్మార్లుని కథలో ఆ మాట పనిగట్టుకుని చెప్పించక పోవ 

డమే బాగుంది. 

తెలుగు భారతంలో కృష్తుడు అనకుండా విడిచిపెట్టిన మాటలు 

సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. “రుక్మిణ్యామన్య మూఢ స్య (వార్ధనాఒ౬- 

సన్నుమూర్ష త వచతాన్ (పా_ప్పవాన్ మూఢః శూదో -వేద(శుతి 
5 ' అర్య థ్ అద్ ఒం 

మివ, అక్కడ కృ హ్షుడు అట్లా అంశయే, మత్పూర్వం రుక్నిణేం కృష్ట 

నంనత్సు పరిక ర్భయన్, విశేషతః పార్టివేషు వీడాాం నకురు పే. కథం” 

అని శిశుపాలుడు ఆక్నేపించాడు. తెలుగులో రుకిణి ఉదంకౌెనికి నంబం 

ధించిన సూచన శిశుపాలుని నోటి వెంట చేయించటం అబే శిశుపాలుని 

మృతికి దారితీయటం ఎంత పదిలంగా ఆలోచించి నన్నయ కథనం 

చేశాడో తెలుపుతుంది. 

ఇక శిశుపాలుని సంహారం దగ్గర కూడా కృషుడు సంస్కృత 

భారతంలో 

“శుణ్వంకు మే మహీపాలా యీ నైతళ్ శమితం మయా 

అపరాధ శతం మామ్యం మాతురమై్యైవ యాచనే 
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దత్తం మయా యాచితం చ కొని పూర్ణాని పాస్థినాః 

అధునా వధయిహ్యామి పశ్యతాం వో మహీతీ తాం” 

అని పలికి చక్రం (నయోాగించాడు, 

వేగం పుంజుకుంటూ సాగిన నన్నయ కథనంలో దానికి పరా 

కాష్టగా "సిగ్గును లేదే? అన్న శిశుపాలుని వాక్కు పూర్మిఅవుతూ 
ఉండగానే. 

అని శిశుపాలు డొండొకట నపీయముల్ హరి బల్కు-చున్న చో 

ననల శిఖాతి దూల దనుజూంతక చ[కము రాజచ క్ర మె 

లను భయనుంద మూర్గ విక=ం౦బుగ నప్పుడు జేసె జేది నం 

దను తనువున్ బృహ దుధిర ధారలు భోరన మోది కొల్క-_గాన్, 

ఇందులో కృష్ణు (పన్తావన,; మూట లేవు వాడట్లా మాట్లాడు 

తున్నాడు. చక్రం వచ్చింది. శిరసు ఖండించింది. హాఠాత్పంజనితమైన 

అద్బుతంతో" కథ ముగింపు ! 

ఈ కథనంలో నన్నయ అనేక పర్యాయపదాలను సాభ్ళిపవా 
యంగా (ప్రయోగించి కథలోని లోతులను మనోజ కింగా (పకటించాడు, 

ఈ పర్యాయ పదాలు కొన్ని మూలంలో ఉన్నా- అక్కడ నాభి పా 

యత గోచరించదు. 

నీను పాలుడు మొట్ట' మొదట ధర్మరాజును అమేవీస్తూ “కృష్ణం 

గష్టచరితున్. వాస్టాయుం “బూజించి సీ యవివేకం బెజిగించితి అన్నా డం. 

కృష్ణుడు కవచరితుడు, అంపే వాపచరి తుడు, అతడు వాెేయుదడు a) ఓ యె. 
ర్ం 

అన్నాడు. వృషస్ట్రవంశంవాడు కనుక వారేయుడు. కాని ఇక్కడ మరో 
ర్ం 

(పస్తావనకూడా ఉన్నది. వృష్టి అంశే “రేతస్సును వర్తి రి ంచునది, గాజా 
అని సం_పదాయార్థం. కృష్ణుని నిండించటంలో అట్లా నిందించేవారికి 
ముందు కనబడే దోషం అతని బహుకాంతా వల ర ఛతంమేకదా! 
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మూలంతోకూడా నాయ మర్టేతి వారేయ ఓవ సింహా 
—09 —0 

ర్ం 

మహోాత్న్మసు మహీపతిషు” అని ఉన్నా కష్టదరితుడం వారేయుడు అని 
ర్ం 

గుదిగూద్చృడంవల్ల తెలుగులో ఈ వెేేవం గవునించడానికి పీలవ్ర 

తున్నది. 

“విశుపాలుం డుపాల-భన పరుండయి యధథోతజు నాశేవించుచు 
ధర్మరాజున కిట్టనియె” అని నన్నయ (పారంభించాడు. అభధోతుజుడు 

అం కే ఇబ్రందియని గహాం కలవారికి మూ(తమే (పత్యతమయ్వేవాడని 

అర్థం, అట్టవానిని ఆమెపించేవాడెట్టివాడు 1 నన్నయ కృష్ణునికి వాడిన 

పర్యాయపదం శిశు పాలునిగూర్చి కూూడా వ్యాఖ్యాని స్తున్నది. 

ఆ రకిఫుపాలుకు ఎట్టివాడో నన్నయ భీమ్మనిచేత స్పష్థంగా 

చెప్పించాడు, 

“పాలిత దుర్నయుండు శిశుపాలుడు బాలుడు; వీని చేల భూ 
పాలక నీకు బట్టు వజుపన్ ? మణ్ ధర్ము వెజుంగ వీనికిం 

ట్ 

బోలునె రాగకోప పరిభూత మనస్కు_న కల్ప రాజ్యల 

తీ లలనాంధ బుద్ధి కనిమి_త్త మహాత్సరివాద కీలికినా 

ఇంకా ఏమి దుర్గశుణాలు ఉండాలి కనుక ? పరపదాసహిస్షువెన 
వెలితో నన్నయ చేసిన ఈ వర్ల నంతా మాలిక చే, మూలంలో వేదు 

“నా మై చే యా హ్యూనునయో నాయ వర్గ తి సాంత్గని అని తప్ప, 

“ఎందుకూ కొరగాని కృష్ణుని చేష్టలను మహిమల కింద తెగ 
వర్తి స్తున్నావ్రి. “కథం భీమ్మన తే జిహ శత థేయం విదేర్య శే” 
అన్నాడు నీను పాలుడుం 

ఈ మాటలకు నన్నయ ఇంకా పురిపెట్టాడు. కృష్ణు వీరము ఇలు 
పొగడుచునున్న సీ నాలుక యొక్క-డయ్యు _వయ్యవలయు నూటు 
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(వయ్యలు గాగ; నట్తియినగాని బాల వతని బొగడ; నెల్ల దాని నేన 

యెటుగుదు; నెందు వాడర్హదాన యోగ్యుడయ్యె జెవుమ ! అని 
ఖు భి భి 

వీంచాడు రిళుపాలునితో, 

“బలబనంపదతో ఉవేం్యదు డవని పాలురను గలిచాడన్నా వే ! 

'నా యెబుగని యదియె జనార్థన బలంబు నత్యున్న తీయున్ %” అని 

(ప్రశ్నించాడు శిశుపాలుడు. జనార్థనుడు అం కే జనులు అనే రాశుసులను 

గెలిచినవాడు ! ఎక్కడీవారు ఈ జనులు ! ఎక్కడొ సము దమధ్యం 

లోనివారు. ఎవరు చూసిన పరా[క్రమ మది నమ శనికి! ఎరిగిన డేదో 

ఎదకు ఉన్నది కదా? ఏమిటిది! 

“నకల శత్ష(త భయంకరునకు 'బార్హ్హ (దథికి నని మొనన్ మార్చాన 

నోపక వలియం బాజుడె యీ ముకుందుడు భయా:తి శేకమున బది 

వమూాబుల్ ఇ 

పైగా జాలిపడి శిశుపాలుకు భీమ్మడికి ఒక మంచి ఉప'దెశం 

వేనాడు. 'పొగడంగ వలయునేని సుగుణవంతులే న కర్ణ శల్యు లాదెగా 

గల వీరుల బొగడుచుండరాబె (పొద్దువోవ!” “కర్ణ శల్యులను” పొగడ 

మని! నన్నయ హోన్య [వీయత్వం దరహాన సీవితం. మూల భారతంలో 

శిశుపాలుడు పొగడ దగిన వారి పట్టిక బాలా పెద్దది ఇచ్చాడు. 

కృష్ణుడెత్తుకోగానే తన కుమారుని వికృత రూపం పోవడం 

మాచిన సాత్యకి 'రిశుపాల స్యాపరాధాన్ త మేథాధా_స్త(ం ముహోబలి 

అని క్ష ప్లుని కోరింది. అయితే అంతకు ముంచే కృ ష్టుడు ఆమెకు “శక్ష్యం, 

వా యది వాశక్యం కరిహ్యామి వచ స్తవ” అని మాట ఇచ్చాడు. కాని 

అపరాధాలు తేమి॥*చమన్న తరువాత “అపరాధ శతం మౌోమ్యుం 

మయాహ్యాన్యి. అని వరమిచ్చాడు. ఈ ఘట్టాన్ని నన్నయ ఇంకో 

రకంగా తీర్చాడు. సాత్వతి “మురశైౌ రి” వలన తన పు\(గునికి మరణం 
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కలుగుతుందని తెలుసుకున్నది. తన కొొడుకు ఎట్టివాడు కాబోతున్నా డో" శ 

ఆమెకు అర్థమైంది, 

“కు పథ (పవృత్తుడయి ప్ 

డప నయమున నీ కనిష్టు డయినను గరుణా 

నిపుణుడనై. నీ మణదికి 

నపరాధ శతంబు వైపుమయ్య యువేం డా!” 

అని | పార్టించి వరం పొందింది. తలి మనసు! ఎంత దుర్నార్లుడనా, 
థి ౧౧ ౧ 

వంద తప్వులు చేయడానికి సుడీర్ణ జీవిత కాలం పట్టక పోతుందా అను 

కున్న టుంది ! 
“OM 

శిశుపాల వధ జరిగింది. సత్కా_రపూరకంగా అతని శరీ-రానికి 

సంస్కారం చేయించవలసిందిగా ధర్మరాజు తన సోదరులకు జెలిపొడని 

మూలభారతం వెర్కొన్న ది. లేలుగులో నన్నయ కొంచెం వార్చి 

“అంత ననంత శేయనుండు శిశుపాలు నంన్క_రింపం బంచి నట్లు చెప్పాడు, 

మృతకశేబరాన్ని. తీసుకొనిపోరె వావహాకాన్ని “అనంత శయనంి 

అనడం బక సం(పదాయం కనుక ఈ పని అనంత శయనునిచేత 

చేయించినట్లున్నాడు. “జగన్నా థి రవీతంబయిి రాజసూయ మహో 

ధ్వరం నమాప్త నం పయోగ మైనదని నన్నయ ముగించాడు. 

మరొక్క. విశేషం చెప్పుకొని, స్థాలీపులాకంగా పరామర్శించిన 

నన్నయ “అపూర్వ సభారచనికు అంజలి ఘుటిద్దాము. 

అటు శిశుపాలాదులు, ఇటు యాదవ సైన్యం “దారుణ తయ 
కాల సాగరములట్లు' కలగటంచూాసి ధర్మ గాజు కలవరపడ్డాడు నసం(భ 
ముడైనాడు, ఊగి తూగి నడిచే తరలంలో ధర్మ జుని ఆతుర తను 

నన్నయ చక్క_ గా పలికించాడు, 
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తతః సాగర సంకాశం దృష్టా నృపతి మండలమ్ 

సంవ ర్త చా తొభిహాతం భీమం ముబ్జ మివార్ల నమ్” 

అని మాత మే మూలభారత వర్ణన, “క్షయకాలి (పస్తావన నన్నయ 

చేసినదే, 

అంతగా విచలీతుడై న ధర్మ రాజుకు భీష్ముడు ధైర్యం చెబుతూ 

ఏమన్నాడు 2 

“ని యజ్ఞ మునకు విఘ్నము 

సేయగ నోపుదురె యొరులు - జితేదైత్యుడు నా 

రాయణుడు యజ్ఞ పురుషు 

డ చేయ పరా[కముడు దీని జేళొని కావన్ ? 

కృష్ణుడు జితదై తు స్ట్రదు. మహారాత్ససులను జయించినవాడు, 

ఈ కిశుపాలాదులు ఒక లెక్కా? ఆయన యజ్ఞ పురుషుడు కనుక యజ్ఞ 

సాఫల్యం ఆయన బాధ్యత మధ్య సీకెందుకు ఆందోళన! పైగా 

“అబేయి పరా[కముడంః ఈమా త్రమే సరిపోతుందా ధర్మరాజును 

ఊరబపెట్టడానికి *! ఆ మిగిలిన విశేషణం - నారాయణుడు అన్నది 

“వేదా + సాం[పదాయికంగా ఈ మాటకు రెండు రీతుబ అర్థాలు, 

నారం అంక నర సంబంధమైనది, కనుక నారాయణుగడంకే అవతార 

నమయాలలో నరశరీరం ధరించేవాడు. ఈ కృష్ణుని మానవమా[తునిగా 
భావించవద్దు. మానవరూపంలో ఉన్న భగవంతుడు అని భీష్ముని 

వివరణ. అం జేకాదు, ఇంకా ఉన్నది. “షయ కాలి సాగరాలన్నావు 

కదా! నిజమే (పళయ కాలంలో అమిత ఛయావహంగానే ఉంటాయి 

సాగరాలు, వాటి వర్ణన చాలాచోట్ల ఉన్నది. ఎంత తయకాల 

సాగరాల కే నేమయ్య్యా ? నారం అంటే నీరు. ఆ సీటివై శయనించే 
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నాడు నారాయణుడు, నీవు చెప్పిన ఆ సంతుబ్ద తయ కాల సాగరాల 
జలాలపై మజ్జి మూాకున సుఖంగా పవ్వళించే దివ్య బాలకుడు ఈ నారా 

యణుడే, వటపతేశాయి. ఆయన లీలాపకటనానికి కావలసిన అను 
విన వాతావరణమే నుమా! నీన్ర ఇంతగా భయపడే దారుణ శయ 
కాల సాగరాల విజృంభణ అని భీష్మ డు ఆశ్యాసించాడు, మూలంలో 
హరిని సింహంగాను, ఆ సింహపు విజృంభించక నిదానంగా ఉన్నంత 

కాలమే మొరిగే కుక్కలతో శిశుపాలాదులను వర్ణించటం మా[తమే 
ఉన్నది. 

కోవలెనని నన్నయ తయకాలం అన్నమాట వేద్చకొని 
దానికి సమాధానాన్ని నారాయణ శబ్దంలో లోకో త్తరంగా ధ్వనింప 
జేశాడు, ధ్వనికి నిధానం నన్నయ్య. 

(52) 



నన్నయ-బుుతువర్షనములు 
డా. కొక్కొాండ సత్యవతి 

తెలుంగుసాహిత్యమునకు వుహాభారతముతో (శ్రీకారము 
చుట్టంబడినడి. నన్నయ ఆదికవియె ఏలసిల్లి నాయడు. ఆం[ధమహ+భా 
రత | మాం _ధవాజ్బయమున నాదికావ్యమై “వరలినది, అది అనువాద 

కావ్యము. సంస్కృత భారతవమందలి పరమార్థమును మహోభార తబద్ధ 
నిరూపితార్థమును తేటపరుచుటయీ నన్నయ ఆశయము. అంతియగానీ 
మూలమును యథాతథముగా అనువదించుట ఆయన సంకల్పమెంత 

మా(తమును గాదు, అందుచే నన్నయ మూలాత్రి (కమణమునకు 
వెరువక రసవద్ధ్య ట్ట్లములను పెంచియు, కభావేగము నరికోట్లు రనభంజక్ష 
ములగు ఘట్టములను కుదించియు, రససమృద్ధికొరకు నూతనభావము 
లను జొవ్చించియు, మూలగతభావములకు వన్నె బెట్టియు; అనుచితా 
స,లభావస్పోరకములగు నంగ ములను పరిహారించియు, తన కృతిని 
స్వతంత కావ్యముగ నే రూవాందించెను. 

వెదవ్యానవిరచితమగు భారతసనంహిత బహుళార్థ బోధక్రమగు 
మహా తివానము. అందు ధర్శము నిగోశింపబడినది, అధ్యాత్మవిద్య 
'సదివాడింపంబడినది; సీత లుప జేశింపలుడిని లక్ష్య అత్సణ సమన 

యము గావింపంబడినవిి బహువురాణ _పసిద్ధములగు విషయము 
లనేకములు వివరింపబడినవి. అందులకే మహాోభారతమునుగూరి షె 
నన్నయ భట్టారకుండిట్లు చెవి. యున్నా డు, 

ధర్నతిత్త సజ్ఞైలు ధర్మా న్ర్రంబని 

అధ్యాత్న్మవిదులు 'వేదాంతమనియు 

సికివిచవమణుల్ సతిశాశ్ర్రంబని 
క వివృపభులు మహో కావ్యమనియు 
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లాతుణికులు నర లత్యునర్నగ హామని 
మొలిహోసికు లిత్రిహోనమనియుం 

బరవమపౌారాణికల్ బహువురాణనముచ్చ 

యంబని మహీం గొనియాడు చుండ 

వివిధ వెదత తృ (వేది వేదవ్యాసుం 

డాదిముని పరాక రాత్మజుండు 

విన్లుసన్ని భోండు విశజనీనమై 
పరగుచుండం జేసె భారతంబు. 

ఇట్టిదాని నాంధ్రీకరింప గడంగిన నన్న యభట్లారకుండును 
మూాలగారవమును సర్యవిధముల నిలుపుచునే మూలాతికాయి యగు 
కావ్య సౌందర్యమును తన (గంథమున నివేవీంచెను. సందర్భానుసార 

ముగ వివిధ వర్ల నము= గావించి, తన కృతికి వముహాకావ్యత్వ గౌరవ 

మును సిద్ధింపం జేసి, పశష్ట్రమగు కావ్యమార్లమును నిన్దశించి, మార్లదర్స్ 

మహర్షి అను మన్న నకు పా(తు౭ండా యెను, 

వర్ల నల నొనరించుటలో నన్నయకు గల (పజ అద్వితీయము,. 
వ్ర క్క_విం|(దుని భావనాపటివుకు (పబలనదర నములు వర్షనలు, నన్నయ 

హసృమునంబడిన వర్గ కము - (పకృతి సిద్ధము గానిండు, సాం[పదాయ 

క మైనదిగా నిండు - ఒక బె చి(త్యమును గట్టయుండి, అత్యం తౌకర్ష ణి 

యమై యెపష్వును, ఈ వ్యాసము నన్నయ యొనర్చిన వర్ణన లన్నింటి 

యొక్క సమ్మ గపరినీలనము గాదు. “కేవలము బుతు వర్ల నలకు 

మాత్రమే (పస్తు తమిది పరిమితము, 

నన్నయకృత భారతమందలి బుతువర్త నముల పరిశీలనమునకు 
బూనుకొొనుటకు ముందుగా, బుతువ్రలను గూర్చియు దల్ల తణములను 
గూర్చియుల జెలిసికొనుట ఆవశ్యక ము, 
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మన 1 వాచీనులు కాలమును, దాని స్వ భావమును నిశితముగాం 

బరిశీలించి, సంవత్సరము నారు బుతువ్సులుగా వీభక్త 'మొనరించిరి. 

అవి క్రమముగా వసంత ర్రవ్మ వర్దా శర దైమంత ధినిరము లనయడు 

చున్నవి. 

_పాచీన కాలమందలి కవులు తౌము [| పకృతియం దవలోకించిన 

సుందరదృశ్యములను తమ కవి కన్పించిన తీరున కొకింత భావుకతను 

చేర్చి వర్ణింపగా నవియే తరువాతవారికిని మార్ల్షదర్శకము (లై నవి, 

అందుచే = వారు (పకృతినాందర్యమును, సడ్భతుళొ భను పర్ణి ంపవలసి 

వచ్చినప్పడు (ప్రాచీనుల వర్ష నపద్ధతినే స్వీకరించి వర్థి ంచుట [మొక 

పరిపాటి మైనది. అదియీ శాలకమమున క నిసమయముగ రూపొంది 

నది, అలం కారికులును, కవులను ఈ (పాచిన వర్ల నాసం(పదాయమునే 

ఆదరించిరి. 'కావ్యనులందు నదులలో పంకజ సీతోత్సలాదు లున్నట్లు 

వర్ణి ంచుటయు, కీరి, పుణ్యము, హోనము; మున్న గువానిని "తెల్లవి 

గను, పాపమును,  అపకీరి రి మున్నగు వానిని నల్ల విగను వర్ణించుటయు 

కవినిమయము” కుడావహారణములుగా nl కొనవచ్చును. 'బితువర్లన 

విషయమున గూడ నిట్టి కవిసమయములు కలవు. కవులు ఏ బుతునును 

వర్శింపవలసివచ్చినను తామున్న 'కాళమునను, తము వసించు (పడేశ 

మునను అ పరిస్థితులు లేకున్నను తాము పఠించిన [గంభము౯యందలి 

వర్ష నల ననుసరించి ఆయా బుతువులను కవినమయానుగుణముగ నే 

వర్ణించి కావ్య సాందర్య సంపాదనమున్నకే యల్నీ ంచిరి. అ స్పై, ఆలంకా 

రికులుగూడ “యోా బుతున్రునందు దీని వర్తి ౦పవ లెను, దీనిని పరి ంప 

రాదు” అనువిధి నిపేధముల చేర్చరచిరి. బుతువర్ల మునకు వృవలతా 

కుసుమాదులును. సీతాతపవ గా దులును. తదనుగుణము తై న జీవుల 

(క్రీయాకలాపములును పుస్టిని చేకూర్చును. వ యే బుతువున నే యే 

పుష్పములు వుషమ్చీంచునో, (పకృతి యెట్టుండునో, విస్పష్టముగ చెప్పి 

యున్నారు. విన్నకోట పెద్దన పేర్కొనిన విధము : 



1, వసంతే వర్ష నము - 

అంకుర పల్లవ పత స 

మాంకిత ముకుళ పనూన హారి ఫలములన్ 

బొంకముగు వనములు ని 

శంక ముగ నుతింపంబడు వనంతమునందున్, 

స్నృర బాణంబులు వాండులయ్యె, గుణవిస్ఫారంబు ఘోరంబుగా 

నెరసెం, గీరము లంగజాతవీరుదానీకంబు గీర్తించె, మిం 

చె రసాలొగ్నులు, పల్ల వార్చులు దలిన్నెన్, విశ్వనా థావనీ 

వపత్రో నల్లుట చెల్లునే యనతయె వామానీ కీ పట్టునన్ , 

ల్సి గవ వర్ల ము -- 

ధారాగ్భుహముల నవ ఘన 

సారాదుఖ గంధసార నరనపటీ రో 

న్టీ్ర వ్యజనాదుల నిం 

పారగ వర్ణి ంపందగు నిడాఘాగమముున్, 

ల, వావృ డ్వర్ల నము = 

తటిదటన మేఘపటవీ 

ఫఘటి తాంబరశ( క చాపకరశా[(వాత 

స్ఫుటథారాగారాది వి 

కటత నుతింపగవలయు భునకాలమునన్. 

శీ శర దర నము - 

వన్నె లసొంపును, జుక్క_ల 

చన్నును, చెలుపారుజెసల చెలువంబులు, వి 
చ్చిన్నములగు జలదంబుల 

సన్ను తిసేయంగ వలయు శారద వేళన్. 
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స, హేమంత వర్ష సము - 

బబవ 'త్కాలియక కం 

బళ ఘనకౌశేయ పట్ట పట మాంజిస్టం 
బుల జనదు సిత్కు యువతుల 

వలిచన్ను లందక ననుచు వలయుం భొగడన్'. 

6. శిశిర వర్హము లా 

భృశ విచ్చిన్న ౦బగు ది 

గ్షశకంబును గమలరుహావి'తానము( |బాతః 

(పశీధిలరవికరమును గా 

శిశిరముం బొగడంగందగు విశేహకి9యలకా, 

వ యే బుతుస్వభావ మే యే తీరున నుండునో, వ యీ బుతు 

నలం "గ్రేయవస్తు వులు | వుష్కు_ములుగా నుండునో వవి లోపించునో 

మోదిపద్యములందు  వివరింపంబడి యున్నది. బుతువులనుగూర్చిన 
ఈ పరిజ్ఞానము నాకళించుకొనినపిమ్ముట (పన్తు తాంశమునకు వచ్చి 
నన్నయ కృతములగు బుతువర్ల నల తీరు తెన్ను లం బరిశీలింతముగాక! 

నన్నయ రచించిన భారతభాగమును పరిశీలించి చూచినచో 
ఆయన బుతువర్ల నములను చాల తక్కు_ వ చోట్ల - అదియును మిగుల 

కృపృముగ - చేినట్టును, చేసిన ( పతిసః మునందును సందర్భశుద్దిని 

తప్పనిసరిగా పాటించినట్లును స్పష్టముగా "తెలియును, నన్నయ పాండు 

రాజుమరణమునకు బూర్వము వసంతమును ఖాండవదపహానమునకుం 

బూరగము నిమ్న మును, సర్చాకృతినున్న నహుమని ప్రశ్నలకు నుత, 
రము నొసంగి ధర్మరాజు భీమునితోం గూడి నిజా_శమమును చేరుకొ 
నిన పిమ్మట వర్షాగమమును, పిదప కరత్కాల శోభను వర్ణించను, 

ఇమ్ముహాకవి _ భార కావతారికయందలి అరంభపద్యమునండే 
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బుతువర్గ నావిషయమగు నొక చమత్కాతరమును - _బదర్శించి తన 

కావ్యా వతారిక్ర ర్రొక్ర ఖౌ.శీప్ట్యమును గల్సించెను. : 

ఘనదురికానుబంధక లికాలజదో వతుపహారనంహాతిం 

దన యుదయ (పభావమున దవ్వుగం జోపి జగజ్జనానురం 
జనవముగు రాజ్య సంతత వనంత నితాంత విభూతి నెంతయుం 

దనరు జళుక్యమన్నథుండు: ధర్మనిబద్ధదయార్ష్రబుద్ధిమొ. 

- భారతము,.ఆఈ ప. అవతారిక, 

ఇందు “వసంతర్హు వర్ష నము సూచ్యమానమగుచున్న ది, వసం 

తము తుషారనంవాతిని దవ్వుగం జోప్కి వుష్ప పల్లన విభూతితో 
పిరాజిల్లును. అప్పూడు మన్నథుండు “ధర్మ నిబద్ధ బుద్ధియె విజృంభిం 

చును, ఈ పద్యమునంగవి య"*ంకారమివచే బుతువర్ల న మను నంగ 

మునుగూడ జొెనిపినట్లు కానంబడుచున్న ది.” (ఆం(ధవాజ్మయా రంభ 

దశ, ద్వి, సం, నన్నయభారతము - అవతారిక, పుట 681, దివాకర్ణ 

వేంకటావధాని గారు.) 

“సంతత వనంత నితాంత విభాతిఅని యిందు వసంతే శబ్దము 

(పయు_క్తమగుటయె కాదు ---- వసంతే ర్చున్వ భావమును లెన్సగా వెలా 

ర్చ6బడి యున్నది, నన్న పార్యుని అసాధారణ (పకిభావిశోవమున కిది 

మొక మచ్చుతునక, 

మూలమునకు నన్నయ (క్రొత్తగా చేర్చిన అద్భుత కల్పన 

లును అపూర్వ భావరత్నములును ఆం[ధభారతమున సపెక్కులు 

గలవు. అందొక్కొ-క్క-టి కవ్మిపతిభ కొక్కొాకగా ' విజయపతాక, 

బ్రందులకు దృస్టాంతేము : వాండురాజు మరణమున కొక్కింతముం 

దొనసర్పయిడిన వసంత ర్తువర్థ నము. వర్ణ నకొర కనినట్టుగాక (ప్రథాన 

కథలోని కిది చొచ్చుకొని పోయినది. ఇది నన్నయ విశిష్టత, ఉదా : 
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కమ్మని లతొంతములకు వు నసివచ్చు మధు 

న పమ్ముల సుగీతనినిదమ్ము "అన”గం జొ 

తమ్ముల లనత్కి-నలయమ్ముల సుగంధిముకు 

భమ్ములనునానుచు ముదమొనర వాచా 

లమ్బులగు కోోకిలకులము ఇల రవమ్ము మధు 

రమ్మగుచు విన్ఫె ననిశమ్ము సువునో భా 

రమ్ము ల నశో కనిక రమ్నులును జంపక చ 

యము లును గింశుక వనము లును నొష్పెన్. 

చందన తమాల తరులందు నగరు దుమము 

లందు గదళీ వనము*ందు లవలీ మా 

కంద తరుషండములయందున నిమోల దర 

వింద సరసీవనములందు వనరాజీ 

కందభిత ఫపుష్పుమకరంద రసముం దగులు 

చుం దనుపు సౌరభము నొంది జనచితా 

నందముగ6 [(బోషితుల డెందములలం దురల 

మందమలయానిల మమందగతి ఏచెన్, 

ఈ పద్యములు వసంతకోభను సామోత్క_రింప జేయుచు దనకు 

గిందముం కిచి ఏన శాపము నగింగియుం బాండురాజు మదన నమో 2 

హనమార్లణవివశీకృత మానసు(జగుటకు పూర రంగమును సిద్ధము 

చేయుచున్నవి. ఎంతటి విర క్తునినై నను ర కృునిగాణేయ సమర్థమగున 

దీ వాసంత శోభ, ఇద్దాని మాదక (పభావముచేతచే వాన_పస్థమును 

స్వీకరించిన పాండురాజు వాదయమున రాగోదయమైనది, అంతియ 

గాని యది ఆతని లాలసత్యముగాదు, ఈ వసంత రు వర నమువలన 

పాండురాజు శీలము విషయలాలనతా రూపమగు నిందనుండి రతీంపం 

బడినది, (పక్కృతియొక్క_ ఐం(దజాలికపభావమునకు వశుండైైన పాండు 
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భూవరు(డు, తన మరణమును తానే కోరి తెచ్చుషొనినాండు, పాండు 

భూపతి మరణమునకు "కారణభూతమైన ఈ వసంతవిలానమును నన్నయ 

పద్యద్వ్యయ ములో వర్శించుటయందు స్వారన్యమున్న ది. 

వసంతుని విజృంభణమును కన్ను లకు. గట్టినట్లు వర్లించుట్యకె 

నన్నయ లయ గ్రాహివృ తేము నుపయోగించుకొనెను, 

పద్యమునకు చక్కని గకిన్ఫురణమును కల్పించుట. వాసిని 

(శుతిపేయములగు అను పానము మలణను. ఈ పద్య ములయందలి 

రచన థారాశుది గలినడె, నిరరళ మున గమనవేగమున నొప్పారినది, 
o ౧ రా ౧ రమా 

ఈ నిరర్లళ ఛారాధోరణిని గాంచి యేకాబోలు ఎజ్జన, 

ఉన్న తగోత్ళనంభ వము నూర్జి తసత్వము భ_దజాతినం 

పన్నము నుద్ద తాన్యపరిభావమదోత్క_టమున్ నశేందపూ 

జోన్నయనోచితంబునయి యొప్పెడు నన్నయభట్టకుంజరం 

జెన్న నిరంకుళో కి గతి నెంతయుం. [గాలుట6€ (బస్తుతించెదన్, 

అని నన్న యను (పశంసించియున్నా (డు, 

“లతాంతములకున్ +- మొనసి” అనునప్వుడు “దుతమునకు 

సరళ స్థరములు పరంబు లగునపుడు లోప సం'శెహంబులు విభాషనగు 

అను నూరి సూ[తేము [(పవక్రింప వలసియున్నది, కాని అట్లు జరుగ 

లేదు. “బిందుం (పవదంతితం క్వచిత్ శేచిత్” అను చింతామణి 
సూ తాను సారముగా నిందలి నకారమున క నుస్వార మ్ను రాగా, 

“కమ్మని లతాంతములకుం _ మొనసి” అను రూప మేర్చడినది. 

మకార పరత్వమున నిట్టి విందులేఖనము చేడు గానరాదు, ఇట్టి రూప 

మును (వాయు నభ్యానమును లెదు. నేండు “కమ్మని లకాొంతము 

లకు మొనసి” అనియే వ్రాయుచున్నా రు. ఇట్టి (పానవిధానమును 

సంరవీంప సెవ్వులగు ఎవగ్యెక రలు “హానంబున మకొరంబు పరం 

(౨3) 
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బగుచో, (దుతంబునక్రు ముకారాబేశంబగు” (పా న్య్యాః నంధి, 22+ 

అని సూ[తించి యున్నారు. ఇది మరొక _ప్రయోగవై చితి. 

పాండురాజు నంగజరామత్తుని గావించిన మ్మాడి విలాసమును 

వర్లి ంచుటలో నన్నయ ఒక మెంకువను (బదర్శ్భించి బాసంతవిజృంభణ 

మును సూచించెను, 

చారుసువరక్షహాసి నవచంపకభూ మయు సింధువార ము 

కారమణీయయున్ వకుళదామవతంసయు నై యపూర్వశ్ళం 

గారవిలాసలిల యొసంగ దన ముందట నున్న మాది నం 

భోరుహూనే తం జూచి కురువుంగనవుం డంగజరాగమత్తులరడై . 

మాది వసంత సుమాలంశకార శోభితమై యపరమధులవీ. శ్రవలె 

నపూర్వశ ్ఫంగారవిలాసలీల విరాజిల్లి నదంట. 

ననవాసిని యగు మాది వసంతర్తు సమయమందు నవచంపక 

భూషయ్సు  సిందువారముకారమణీయయు, వకుళదచామ వతంసయు 
నై_నట్లు వర్ణించుటలో నొక సొగనున్న ది, వసంత కాలమందు మిక్కుుట 

ముగా లభించు ఫుషృములనే ఆమె ధరించినది. తన్ఫ్నూబమున వసంత 

విజృంభణము సూచిత మగుచున్న ది. 

గ్రష్మర్తు వర్షనము 

ఉరుతరదావ పావక శిఫోత్కలితశ్వసనంబులున్, సితే 
తర గతితీవత్రిగ్నకరథామసవా[సములున్, బహు పవా 
హారహితేనిమ్న గాతతులు వైకడుదీర్హ ములై నిదాసఘువా 

సరములు సర్వ జీవుల కసహ్యము లయ్యును దారుణంబ్నులై, 

-- ఆంధ మహాభారతము. ఆ, ప, ఆశ్యా 4, ప 280 

పాండవు లిర్యద్యపస్థపురంబున సుతవంతులయి సుఖమున్నంత, 

నరంజీవులను తపింపంజేయు దారుణ ఫఘర్శసమయ మానన్న మైనట్టు 
యె యా ౧౧ 



వర్తి ంపంబడినది, ఇట్టి ఘర్శదివనంబులు సహింపనోపక  అస్పును(డు 
కృష్ణునితో “రమ్యగిరిసాను వనంబుల వేబలాడుచు నీ నిదా ఘదివనం 
బులను గడవుదో మని చెప్పి, యాతేనితో వనములశేగి “యథారుచి 
(పదేశంబుల వివారించుచు నొక్కనాండు ఖాండవవనపమిోపంబున 

నొక్క చందనలతాభన చం దకాంత వేదికయందు మంద శీతల సురఖ్ళి 

మారుతం బనుభవించుచు నిష్టక థావినో దంబుల నుండునంతు” అసిత 

పథుండు వి పవేషధారిమొ వచ్చి, బ్రం(దర థీతంబగు ఖాండవనును 

తనకు నాహారయుగా నొనంగం (బార్థించును. అంత వార్జుడును, 

వార్థ సారధియు, “ఖాండవగ్భ్ళహాము నఖండాఖండలధార లకు దూ 

గాకుండం జేసి ఖాండవదహనమునకు దోడ్చడి, అగ్ని బేవునికో కె 
సీదేర్చిరి. ఇట్లు ఖాండవ దహానమునకు హేతుభూతులై న క ఫ్రప్టాక్టును 
లను తిద్వనసమిపమున “కెగునట్లు చేసిన, (గీపా శ్రలీపమును నన్నయ 

వర్ణించుట యంతయు నముచితమై యున్నది. 

ర్ం అద అధ ఈ (హ్నవర్డ న మత్వ్యంతక్టు_ప్పమయ్యు, సందర్శో చితమును, 

సహృదయ హృదయంగమము వైయున్నది, 

అవురావజికిల బోయిన అక్హునుం 'డెంతకు 'రాకుండుట వే నంశంయా 

కులిత హృదయులై న పాండవులు పాంచాలీ నహితులా, (బాహ్మణ 

పివృత్యులె, గంధమాదన పర్వతమును సమిోవింతురు. అ త్తరిని, 
ఆకసి క ముగా6 గురిసిన | పచండ వృష్ట్రని నన్నయ ఈ (కింది విధముగా 
వరి ంటయున్నా 6డు, 
౯ 

వారలు గంధమాదన మ వార్యబలాథ్యులు సాచ్చుచో వువో 

నూరుతేమన్లు ఏ నహిమద్యుతిమూర్షము దిజ్బుఖంబు౬న్ 

భూరుహూప్మ తమి శమయి భూరిపరాగము గప్పంగా ధరి 

్రపవాశాఖలన్ విజిగి కెళ్ళంగ గుల శల ఆళి సాల్చడన్, 
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కడువడి గాడ్పుచే నిబుంగంగాంుడి _కెళ్ళు మహీరుహాోల్సి చ 

ప్పుడు విని యందణుం చెదరి భూమిపయిన్ గగనం బుదగ్యతన్ 

బడియినొ శె లశ ్ రంగములు భగ్న ములయ్యనొ యంచు ధూళీ నె 

క[-డం జన నేర కొండురులం గానక యుండిరి సంచలాత్నులై, 

ఇట్లు ముపోే*ేసణుపటలం బంధకారంబునుంబో టె నీరం ధంబై 

కవ్చిసం దరు విటప లతా గుల్మంబులు కరతలంబులు చాయం[దోచుచు, 

ఏశెల దృఢ తరుమూలంబు లాశయించి యగ్ని హో(తంబులతో 

థామ్య ధర్మజ సహాడేవు లొక్క_ చోట, నుద్నద్దదా కార్నుకుండై న 

భీమసేనుండును | దౌపదియు నొక్క చోట, రోవుశుండును నకులుం 

డును _బాహ్మణులు నొక్క_చోటనుగా నండటు 'జేజువేజ యుండిరంత 

కురి సెం (బచండవృష్టై ఘనఘోషము లెల్ల కెలంకులన్ భయం 

కరములు గాంగ, రాలె కరశాతతు లొప్పం దటిల్ల తాళి వి 

స్ఫురితముగా. _బపూర్ష జలపూరము ల గీరి కుంజ భూరిని 

శృరతేటినీ విశాలక్రటసాలచయంబు విమూలితంబుగన్, 

ఎ భారతారణ్యపరగము. తృ, ఆ. వ 294297. 

వర్ణనల నొనర్ఫుటయందు నన్నయకు గల జ్ఞ అనితరసాభా 

రణ మైనదనుటలో సందియ మిసుమంతయును లేదు. _పాయికముగా 

నన్నయ గావించిన వర్ష న లన్నియు నుదా_త్తమ్నులై వర్ష్య్యవస్తు వును 

పఠితల క్యఖైదుట సాతూత్క_రింపం జేయు శక్తి గలిగి యుండును, 

అర్జును. డము-రావతినుండి వచ్చినవిమ్మట, పాండవులు పదిమా 

నములు గంధమాదన పర్వత పాంతములనే గడపిర, తరువాత వారు 

బదకీవనమున కేగి యం దొక్క_. రాతి వసించిరి, పీమ గట నుబాహు 
పురమున శకేగి యందు తవు సరినారమును గలిసికొని యందరును 

హీమవత్సర (తే_పాంత సౌందర్యమును తిలకించుచు, 'దేనర్షి (బ్రైహ్మర్డి 

యజ్ఞ (పదేశముల ననేక విధ యూప౦బులు వీతీంచుచు, నొక్క. వర్ష 
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ముండిరి, అంత నొక్క_నా౭డు భీమసేనుడు మృగయార్థ మడవి శేగి, 

యట నొక్క_ మహోానర్పమునాత౭ం బడలాూ, ధర డం డాతనిని వెదకి 

కొనుచు వచ్చి, సర్చాకృతి నున్న నహుముని (పశ్నలకు సదు_త్తర 

ముల నొనంగ్శి ఆతనికి శాపవిము_ క్రిం గలిగించి యనుజు వీడిపించుకొని 

నిజాశ/మమునకు మరలెను. అట్టి తరిని వర్షర్తువు (ప్రవేశించినది. 

అదాని వర నము $-= 
ద వా 

ఖరకిరణతొాపమున నురు 

శరదవదావామున శోవీతములై న వనాం 

తరతరుతతి 'కాప్యాయన 

కరము వర్దాగమంబు గడు బెడంగ యెన్, 

నాలుగు వలకుల నవఘన 

జాలంబులు వాలి కరి సె రుంరూసిలవే 

గాలోలములై బహుల 

స్థూలపయో ధార లోలిం దుములంబులుగాన్ . 

ఫఘనతరచవై శతమంబొకొొ 

యనంగ ఘనాగమతమి స వువికలమై క 

వ్పీన జనులకు వసు విభా 

వన మొకొ--క యెడల గలిన వై ద్యుతేరుచులన్ . 

ఈ పద్యము పూర్తిగా నమూలకమును, (కవి) స్వక పోల 

కల్పితము నె నది, 

అరుదగు తత్పయోాదనమయంబున నొక్కాట వి_స్తరి'ల్లె నం 

బరమున నంబుదధనియుC బల్వలభూములు భూరి దర్గురో 

త్క_రరవముల్ మహీరుహాకిఖాంతములందు శిఖండితాండ వాం. 

తరమదమంజులస్వనము దా నతిర మ్యృములై వనంబునన్, 
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దళ్గితనవీనకందళక దంబక శేతకీరజో 

మిలితసుగంధబంధురనమిోరణుండన్ నఖుం డూచుచుండగా 

నులియుచు మొల్ల గుత్తు లను నుయ్యెల లొప్ప్వుగ నెక్కి యూలౌను 

ల నదళిసీక్రులంబు మృొదులధ్వని గీతము విస్తరించుచుస్ , 
య 

సురచాపచి(త్రగగన 

స్ఫురణ బురుణించునట్లు భూవనిత నిరం 

తరచి (తితయి యొప్పెను 

సురుచిర నవతృణ శిలంధ సురగోపములన్, 

అ రెండుపద్యములు నమూజ=క్రము లే, 

ఖరకరుని (ప్రచండ తౌపముచేతను, వనాంతర చావాగ్ని జన్య 
మైన మహాతాపముచేతను శోమిల్లిన తరుతతి కాప్యాయనముగా వర్షా 
గమ మైనది. కాలమేఘముల గర్జనలు, మింటిమెరుపుల తళతళలు, 
గగనంబున నిం(దధనుక్నికేములు, ఆ చి[తవర్ష ములకు * ప్రతిబింబ 
ములో యన భూమినై6 బొడమిన నవత్కిణ శిలీంధ్ర సురగోపములు-- 
ఈ దృశ్యములతో (క్రమముగా వానకా రవతరించినదంట. 

నన్నయ యొనరించిన యీ వర్ణన మత్యద్భుతమును అతి 
మనోహరము దై_యున్నది, నన్నయ దేనిని వర్ణించినను దానికి నంబం 
ధించిన వ స్తునము దాయమును సమ_స్తమును స్పస్తాతిస్పష్టముగా కువ 

రించి, యందలి ఉదా_త్తతను, గరిమను (ప్రకటీకృత మొనర్చును. 
అందువలన వర్ల గముల సమగరూపము సుసన్సష్టశేఖలతో సాతమోత్క 
రించి భావుకులు డెందములను పరితోవడోలికల నూగులాడించును. 
వర్ష రువును వర్ణించు నప్పుడు జలద ధ్యానములన్వు; దర్గురన(రములనుు, 
శిఖండి తాంఢవాంతరమదమంజులారవ ములను, నవతృణ శిలీంధ సుర 

గోపములను చేర్కొ_నుట యిందులక పరమ నిదర నము, 
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వర్గ రవుసమా ప్రముకాగానే శరత్కాలకోభ లవతరించినవి ర్మ బి అవనే 

ఏతద్వర్థ నము : 

భూనతికిం దివంబునకు€ బొల్పనగంగ శరత్సమాగమం 

బా సకలప/మోదకరమై విలసిల్ల, మహార్థి మండలో 
పాసిత రాజహాంసగతి భాసి (ప్రసన్న సరన్వతీక మ 
ఫ్ఞైననతోభితం బగుచు నబ్దజాయా? ముతో సమానమై., 

శారదరా[తు లుజ్ల రల లస _త్తర తారకహోర పం కులం 

జారుతరంబు లయ్యె వికనన్న వక రవగంధబంధురో 

చారసమిర సౌరభము దాల్చి సుధాంశువికీర్యమాణక 

రవూరపరాగవాంకు రుచిపూరములం బరిపూరితంబులై . 

= భారతము, అరం ప, ఆశా. 4 వ 141, 142 

ఎంతటి సభావ క్రీిమధురమైన వర్ల నము ! ఇవి నన్నయ భార 

తములోని చ చివరిపద్యములు. ఇయ్యాది నన్నయ కవితాశక్షి పరా 
కాస్ట్రను ముట్టిన నన్ని'వేశము. నసంస్కృతభెారతమునుండి లేశమైన 
సూచన గ్రైకొనకుండి, నన్న పార్యుండు స్వకీయములకు జోోతిర్విజ్ఞూన 
(పతిభా విశేషములు మెరయ సర్వతేం (తన్వతం్యతేముగా రచించిన పద్య 

రత్నము లివి. నన్న య భట్టారకుని సంహ తాభ్యానమహిమను, ఉప 

నిపద్విజ్ఞ నమును, (బహ్మోండాది నానాపురాణవిజ్ఞననిరతిని, మహో 

ద్య్భుతజా తి ళా స్ర్హవై దుహ్యమును ఈ పద్య నాజము లత్రిరమ్యముగా 
(పకాళింపం "చేయుచున్న వి, 

“సారవుతిం గవీం( దులు (పనన్న కథాకలి తార్థయు క్తి లోనారసి 
చేలునా నితరు లతీరరమ్యుత నాదరింప” కవిత్వము ర-చింతునని 

నన్నయ స్వయముగా చెప్పకొనియున్నాడు, ఆ విధముగనే నూటికి 

నూరుపాళ్ళును చేసియున్నా. డనుటకు శరద ర్భనావసరమున చెప్పం 

బడిన ఈపద్యము లే సాత్ష సములు. “లోనారసిమేలు” నాందగిన పద్య 



424 నన్నయ భారతి 

ములు; అక్షురరమ్యతేకు చక్క-ని యుదాహరణములు; రమ్యాతిర మ్య 

ములగు భావముల కాటపట్టులు. వీనినిగూర్చి విడివిడిగా _పస్తావించు 

కొనుట మేలు, తొలుతగా, “ భూసతికిం దివంబునకు” అను పద్య 

మునుగూర్చి ముచ ఏటింతముగాక ॥ 

ఈ పద్యము రచించంబడిన సందర్శమిది. చతుస్ధాశ్వాసమున 

అజగరోపాఖ్యాన మంతమైనది. వర్ధాకాలానంతీరము, వరత్కా_లో 

దయ మైనది. ఆ శరచోభలు భూసతికిన్ అను పద్యమున వర్ణ 

తములై నవి, 

ఈ ఘట్టమున _ సంస్కృృతభారతమం దీ క్రింది శ్లోకములు 

(నాయంబడియున్న పి, 

(కొంచ హంసమాకీర్లా, కర (త ఎముదితాభ వత్ 

రూఢక తువనపస్థా, (పసన్న జలనిమ్న గా 

విమలాకాశనత[ తా శర కేపాం శివా భవల్ 

మృగడిజనమాకీర్లా పాండవానాం మహాత్మనాం 

దృశ్యం క వాంతరజనః క్ష పాః జలదకీతలాః, 

(గహనత్యతసంమైశ్చ సోమేన చ విరాజితాః 
కముదై 8 వుండరీశే శృ నీతవారిధరాః శివాః 
నదీః ఫుష్క-రిణ్యశ్హ్చైవ ద దుశుః సమలంకృ తా? 

ఆశాశవీకాశతటాం లతీరవాసీరసంకులాం 

ఇ చవ జ్య జరు జర నద అగ ణ్ బభూవ చరితాం హర్ష 8; పుణ్యతీర్థాం సరన్వళమ్. 

శేనై ముముదిశే వీరాః (పనన్న సలిలాం శివాం 
పశ్యంతో దృఢధన్యానః పరిపూర్తైం సరస్వలీమ్, 

-కేషూం పుణ్యతమా రా తిః సర్వనంధో న్న శారడే నె గ్ న్న తడై 9వ వసతా మాసీత్ 'కా_ర్థిక జన మేజయః 
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ఇందు భామ్యా కాశదాంపత్యవిషయ (ప్రశంస యే చేదు. శర 

'త్కాాలవమందలి ద్యావాపృథిఏమిథునముయొక్క- శోభా విశేషముల 

ప్రశంసయు సృళింపయబడ లేదు. వాణీహిరణ్యగర్భుల దాంపత్య పశంస 

యును చేదు. . వారి వాహనమిస రాయంచ సంగతియును లేదు, 

రాజహంన పై నుపవిస్లు-లైన వాణిహిరణ్వగర్భుల విపారమునుగూర్చి 

కించిన్నా(తముగ నైనను నుడువంబడ లేడు, శరచ్చం[(దుని శోభతో 

'రాజహాంసనకు ఉపమానము నిట గానరాదు. ఈ సమ_స్తభెవములును, 

నన్నయ విరచితమగు పద్యమున (పతీయమానము లగుచున్నవి. 
ఆయన ఈ విశప్టభావముల నన్నింటిని పలుతావులనుండి పరి(గహించి 

తన పద్యమున నిశ్నోపించి యున్నా (డు. 

భూనభములను ద్యావాపృృధిఏదంపతులని (సశంసిండెడి మంత 

ములు బుగోద్భమున మిక్కుటముగా(గలవు, ఉపనివత్తులయందును ఈ 

ద్యావాప్యృథిప్సంబంధము వర్ణి తమ యున్నది నానాపురాణవిజ్ఞాన 

నిరతుండగు నన్నయ తె త్తిరీయోపనివత్తు గెరింగియుండు ననుటలో 

సందియ ముండదు. ఉపనివద్విజ్ఞానముతో బు్వేదపరిజ్ఞానమును 

మేళవించి “భూసతికిం దివంబునకుం బొల్పెనగంగ నమాగమం బయ్యె” 

నని నన్నయ్య కడులెనస్సయగు వర్ల నము నొనరించి యున్నా (డు: 

నకల పమోదకరముగా ఏిఐసిల్లి న ఈ సమాగమము, శరత్ప 

మాగమము, వర్ష ర్హువు తరువాత వచ్చునది శరతు. శరత్కా.లవు 

వెన్నెలలను తిలకించి ముగ్గముకాని మనోమధుపము లుండవు. అద్దానిని 

వర్ణింపని కవిపుంగవుండు నుండడు, కాళిదాసంతటి మహాకవిం(దు(డు, 

"బేదెపెరుగును వర్ణిం మటకై. “మాహిషం చ కర చ్చం_ద చంది)కా 

ధవళం దధి” అని, చిక్కని తల్లని నర"త్యా_ లప్ప వెన్నెలల నుపమా 

నముగాC గొని తెచ్చుకొనినంగాని సంతుగాంతేరంగు (డు కాలేదు, శర 

జ్యోత్స్న కుగల  వింతేచెలువము  (ప్రకృతిసౌందర్య విశేవములలో 
54 
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మిక్కి.ని (పశంసాపాత మైనది. కావున నే పదకాలమునుండియు భార 
తీయ కవివరులచే నియ్యది కొనియాడయిడుచు వచ్చినది. కాగా 
ద్యావాషృృథఏదంపతుల శరత్పమాగమము తెజోవిశిష్టమై సకల[పమో 
దకరమై విలసిల్లిన దనుట యొంతయు నొప్పి యున్న _సకృతిసత్యము, 

అంక రాజహాంనము ___ ఇది సమ స్త కావ్యముబ యందును 
మనకు సాత్క్లరించును. నీఠశీ.రవిభాగము నొనరించుశ కి ఈ హంస 
సొ త్తనునది సు| ప్రసిద్ధమైన కావ్యసత్యము, “బీభత్సూనాం సంయుజం: 
హంస మాహూ రపాం దివ్యానాం మధ్యే శోరంతేమ్” మిక్కిలి కలతం 
జెంది పేభత్సముగానున్న దివ్యాపగాజఎముకు. చామ ది కల్లి చుచు 
చరించుచు నుండు ఖగరాజము వాంగ, ఇది (బహ్మావాహానముగా 
(సిద్ధము.  నభోమండలమున |బవా రై (నన్న వదనయు ప్రనన్న 
హాదయయు నగు సరన్వతి వెంటనంటి యుండగా బాహానరాజమగు 

సరన్వతి మరింత లెల్ల నిది. వారి వాహనమగు వాంనయ్టు మిక్కిలి 
న్ు స న వి గ "౯ 

కెల్ల ని దే, వాహనమైన రాయంచ స్నాద్ధ ధావళ్యముకతమున నద్దాని 
ననెస్టించియున్న సరస్వతీ చతువ్నఖుల దాంపత్య కో యెంతయు నత్రి 
శయించుచున్న దట! అశ్లై భూమా 'కాశముల సమాగ మన్గానమున వర 
చ్చ్పందుడు శుధ)డోత్స్న లను వెల్లి విరియింపజేయు చు, వాణేహిరణ్య గర్భుల దాంపత్యశోభను హంస విశేవముగా నతిశయింప చేయుచున్న టులనే తానును ద్వ్యావాప్ఫశివీ దాంపత్యశోభను విశేషముగా. నత్రిశ యింప జేయుచుండెను. బ్రని(ధముగ బరిలీలించిన చో స్ పద్యమున పెక్కు_విశే పొర్గములు (సతీయమానముల/ను. 

“నతుతోోదయ కాలవిదు (దును, జొతిక్విజ్ఞానవిలసితుండునును. న నన్నయభట్టు మూలభారతమున లేకున్నను వెదములను, పురాణము: 
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లను, ఉపనిషత్తులను దోర్చి, దివ్యాంశేముల పరిగ)హీంచి, స్వయ 

జ్ ్యతిర్వి్షు నముతో మేళవించి, న్యతంతముగా నీపద్యమును రచించి 
తెలు గు ప్రజ లు కిచ్చి శాశ్యతయ కో దేహముతో మెరయుచున్నాడు, 

కోపీినూర్, కలినాన్ వజ/ము: కం కొ ఈపద్యరత్న మే (సశ స్ప సమైనది. 

అంతక ంకు యెక్కు_వవిలువ గలదని నా యభి|పాయము, ” అని (శ్రీ) 

గొబ్బూరి వేంకటానందరాఘవరానుగారు వాక్ఫుచ్చియున్నా రు. 

gee పద్యమునందలి విశేహణములు శెహమహిమచే నుపమా 
నోపమేయములు రెండింటితో నన్యయమును గల్లియున్న వి,” అని 
డాక్టర్ దివాక గృ వెంకటావధానిగారు వక్కాణించియున్నా రు. 

ఇట్లు శరద్వర్శ నమున్నకై (వాసిన యీ పద్యములలో నన్నయ 

తన నానావురాణవిక్ఞాననిరతిని, జోతిశా నత్రుపాండిత్య[పకర్ష ను లెస్సగా 
'వెలార్చి నిజవ్య కైత్వ నై శిష్ట్వ్రములను _పదర్శించుచు, బుతువర్షనాపర 

ములగు తన పద్యములకును నొక విశిష్టతను సంతరించి సెకను, 

క పద్య మందు నన్నయ (ప్రదర్శించిన యుభయభాషా 

(పయోగవునై ణనరణి మెచ్చదగినది. ఇట్టి పద్యములను గాంచియీ 
కాబోలు (శ్రీనాథమహాకవీం[దుండు “భాహీంతు నన్నయభట్టు మార్షం 
బున నుభఖయవా.క్పొఢథీ నొత్కొ_క్క_మూారు అని సగర్వముగా 

వాకొనియున్నా ౭డు, 

శరద్యర్ష నాపర మగు రెండవ పద్యముతో నన్నయ గంట మూగి 
పోయినది. మహాభారతర్వురికి అడ్డక ట్రబడనది, 

శర్మ ద్మాతులయందు నతుతుహారపంక్తులు అతికీయించిన తేజ 

ముతో మహోజ్ల జై (లముగా ప్రకాశించుచు మన్ జ్ఞతమమ్ములై నయ 
నాభీ రామము ఆ అసయున్నవటు, చందో9దయ మును గాంచి న మ్మోద 

మునంది సు క సితమ్ములె న కెల్ల కలువల సువాసనలను ఎల్ల కజలకు 
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గొనిపోవుచు,  గంధవహుండగు సమోరకుమారుడు స్వెచ్చావ్హార 

మును గావించుచుండెనట. తాపపహారుండగు సుధాంశుడు చల్లగా వెద 

జల్లుచున్న కర్పూర పరాగపాండురుచిపూరములతో నవే రవసౌరభ 

ములు లీనముకై కడుంగడు ముదమును చేకూర్పుచున్నవట ! ఎంత 

చక్కటి వర్ణనము ! 

ఇంచుమించుగా. సీ పద్యమును అమాలకమనియె చెప్పిషొన 

వచు ఎను, ఇ్షప్పట్టున నన్నయ అనునాదవె వె ఖరిని పృశంసించుచు 

(శ్రీమాన్ వేదాల. తిరువేంగళాచార్యులుగారు “మూలగతములగు 

భావములను వివటీతములగు విశిష్ట భావాంతేరములచే వ్యంగ్యనరలిని 

బోవీంచి రనపరిణతముగా నాస్వాదింప 'జెయునట్టి మహోజ్యలానువాద 

వెఖరి యిది. తెనుగు న్వ భావనుతీరునందలి యాదరమిట _సన్ఫుటిత 

మైనది. శె శికీవృ ర్తి, సుంిదరతరమగు మైదర్భీరీతి, (దామౌోపాకము 

పద్యమునకు మనోహరాకృతి నొనంగినవి.” అని నుడివియున్నారు* 

మరియు “నన్నయ కవితిలో నొక నై శిష్ట్యమున్నది. కూర్పునందు 

చక్కని అవిషముమైనబిగి, సంన్కృృత పదములనుగాని, సమాసములను 

గాని లోకమునందు ను ప్రసిద్ధము లై న పద్ధతిలోని వానినే వాడుట, 

అను(వానవాసనా లలితవిశదమైన వచనరచన్త నామాన్యముగా 

నేపద్య మే కానిమ్ము మూండు నాలుగు పాదములకు కూర్చునందు 

డిడిపోవదు.” అనికూడా వక్కా_ణించియుండిరి. 

ఈ శరద్వర్ష నము కెవలము వర్ల నకొర కేయన్న ట్లుగాక, (పథాన 

కథాగమనమునకును, నహాయకారి యయినది. దురోోధనాధుల మాన 

సమున ఘోషయా[ తో సైళమును ₹ేకె త్తించ బయలు దేరదీసినది 

నన్నయ 'వధానముగా క థాక థనె లినే అఆలంబనముగా గొని 

అంధ )మహాభారతర చనమును కొనసాగించియుండినను, వర్లన్యాశై_లి 
యెడలను నముచితమగు నాదరమును బదరి ఎంచి దానికి దగిన పాము 
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ఖ్యమును దాని కొసంగియుండెను, ఆయన బుతువర్ల నమున్నకే। వాసీన 

పద్యములంది వర్ణ నాశై లియె పాన్సుోితమగును. వసంత |(గ్రీవ్మ వరా 
లి ల్ రూ ఇ శ్రీ “వు 

శరద్యర్షృ నాది పద్వములన్ని యు వర్లనాశై లి పాచురములుగనే నడచిన 
ఏక ఫీ లం = 

వనుట నిజము. ఈ వసంత వ నాది బుతువర్ల నలు కంచుమించుగా 

నన్ని యు నతినంశేపముగా శేవల మొకటి శెండు పద్యములకు పరిమి 

తములుగా నుండియుండుట గమనింపదగిన విశేషము, అతిక్షుప్తము 
లయ్యును ఈ వర్థనము లాయా బుతువ్రలయందలి (పకృతిళోభను 
యథాతథముగా వెల్యరించుటలో నద్వితీయములై మహోదా_త్తమ్ములె 
యలరారుచున్నవి. వవ్ అలంకారిక రచనతో గూడియుండి తపచాలి 

కవుల (ప్రబంధము లోని వర్త నములకును మార్గదర్శక ములై ఇగడినని, 

కానునన్కే నన్నయ పెట్టినాండుక చా తిక్క_నాది కవుల కాదిభిమి” అని 

నుడివిరి నిజ్ఞ లైన విమర్శకులొక రు, 



నన్న యు క వితారి త్రి 

- ౮0 బిదురు వేంకట శేషయ్య, 

అం| ధమహాభారతము నకు (బథవమ కవి నన్న య భట్టారకుండు, 
ఆయన (శ్రీ) రాజరాజన రేం దుని “విద్యా వ్లాన గోష్టికి భూషణ, పా 

యుండగు *కవివరుండంి! ఆయాస్థానము నందలి మృదు మధుర రనభావ 
భాసుర నబార్థ్భ వచన రచనా విశౌరదులగు మహో కవులచే (సకల 
సుక విజన) వినుతుండు 1 

నన్నయ భట్టారకుడు బుపుతుల్ను (డు! ఆయన తన్ను గూర్చి 
(పథమ పురువములభోం చెప్పుకొన్న పద్యమునందలి “మత్యను రాద్రివా 
చారు _ నిత్యసత్యవచను - అఆపిరళ జప హోము తత్పేరు - సద్విను 
తావడాతచరితు” నను విశేమణము'తే మనోవాక్కాయ కర్మాచరణ 
సంభ్భత మైన బుపి.త్యమునుజాటుచున్న వి * ఆయన “నిత్య సత్యవచ 
ను శగుటచే సీ విషయమును మనము సందేవాపడనక్క_అ"రేదు; 
పడంసాశదు గూడ; నానృవిః కురు తెకాన్య” మ్మనుతెతభట్టునూ_కి 
నన్నయభబ్దారకుని విషయమున, _బత్యనత్యతుకముగా నన్వయిం 
చును. కాన్ఫననే 'ఆశర్న మస్కి 9యావసు, నిహోకోవా౭_పీీ యను 
కావ్యశొ న సమ మానుసారముగా ఆయన (గంథాదియం దాశీరాద 
(ప్రక్రేయను నిబంధించుచు, నః... భూయాహ పురుపోతే, మాంబుజభ వ (శ్రీకంధరాః శేయసేకి యని మధ్యమవురువమునం బే స్వ గంథ 
తారక (శోత్ళ) లోకము నుడేశించి, వారి (సోయస్సు నా కాంమేంచు 
టలో శావాను[ గవా సమధగ్ధ ముగు బువబుత్వము చెల్ల మసచున్న ది, 
ఆంధ మహాభారత రచనా నిర్వహవణమున నన్నయ భస్టారకుండు 
“బుమి' తుల్యుండగుటయు. పిక్క నపోమంయాజి ('దేదాంత) 'జ్ఞుని 
యగుటయు, ఎక పగడ (నృసింవా *భక్తులి డగటయు, నిజముగా 
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నాం|ధుల పుణ్య వెేేవ మేనని వెప్పనొప్వును. తత్త ద్భావకళా విశేష 
ములచే నాయా భాగములలో ఆం(ధ మహా భారతము సునంపన్న మై 

యున్నది గనుక : ' 

ఇట్టి నన్న యభట్టారకుని నబోేధించి, (లీ రాజరాజన రం[దుం 

డొక్క_నాండు *కవి వృవభులు మహాకావ్య" మని సంభావించు “జన 
నుత క ఎప్పటె. ఏపాయన ముని వృపభాలిహిత” మగ మహాభారతమున 
నిబద్ధమె నిరూపితమైన యర్థమును ఆధిక ధీయు క్షి మెయిన్ తేనుంగున 
రచియింపు' మని యాేశింపంగా, మన కవివరుడు ముదటంయగా 
చెము జ-కియు వీయనుమతంబున విద్వజ్జనంబుల యను గహంబునం 

జేసి నా "నేర్చు సీధంబున సిక్కా వ్యంబు రచియించెద' నని యందుల 

కుంయబూనుకొని, *అదరణీయ సార వివిధార్థ గతిస్ఫురణంబుగల్లి యా 

దశ పర్వ నిర్వహణ సంభ్ళతమై "పెనుపొంది యుండ, నం దాదింొ 

డంగి మూండు కృతులు (సర్వములు) మా తమే రచింపంగ లెను, 

సంస్కృతమున మహాభారతము “నత్య వాక్చ్రబంధ” (ఆది.తృతీ 
అద్యా.9) రూపమగు నితిహానము ; మజీయు “భారత నంహి తారచని 
యనుచోట వేద *నంహీతా'” రూపమై, డాని “పంచమ వేది తము 
'తెలియయడుచున్న వి, మహో భారతమునకు ' వెదత్యము” సంస్కృత 

మున నిబద్ధమెనను. తెనుఇఫన దానిని 'కావ్యముిగా నిబంధించిన 
టాయన మాటలలోనే వ్య క్షమెనదిగ దా కావున నొం|ధభారతే 

విమర్శకు లెల్ల రును దానిని “కావ్య దృష్టితో విమర్శించి సంభాపిం 

చుట యభిలపణీయమని యీర్చడుచున్న ది. 

మజీయు.. (శ్రీరాజరాజన రేం్యదుడు నన్నయభట్టారకుని బలుక 
అద పయ ఒర ర్ ॥ ఇంట్ జూ, | 9 రించుచు | పభుసమ్మితములగు అక్థధర్శుశాన్ర్రృముల లెజుంగెటింగిత్రిొ-. 

(మితేసమ్మితములగు) “విమలమతిం బు రాణములు వింటిన నేకములు". 

(కాంశాసమ్మికేములగు. 'నుదాత్త్యరసాన్విత శావ్యనాటక ( క్రమములు 
C ఆ 
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సెక్కు_సూచితి నని చెప్పిన సందర్భమునుబట్టి, ఆయన మహాభారత 

మును * కావ్యమూగా రూపొందిం కుటచే, ' శావ్యనాటక (క్రమములు" 

“ఉదడాత తృరసానిగతేము” లగునుగావున, _“నానారుచి రార్థసూ కి కినిధి” 

యగు తన కాన్యముగూడ నుదాత త్యీరసాన్వితేముగా నిర్మి ంచినాడనియే 

చెప్పందగియున్న ది, మణియు మహాకవి” మైనవా6 డాయన దృస్టలో 

'మృదుమధుర రసభావభాసురనవార్థ వచనర చనావిశారదు:డం గడా! 

కావున నాయన నిర్చించిన మహాభారత కావ్యము 'మృదుమదురరస 

భావభాసురి మని చెప్పుట సత్య దూరము కాదు. 

కావ్యర చనా (పవృత్తుండగు కవి *పితిభా -వ్యుతే ఎత్యఖ్వౌన వ 

ంతుడై యుండవలయునని యాలంకారికులు (కావ్య శ న్ర్రజ్ఞుల) నియ 

మము ! ఆ దృష్టితో జూచినను నన్న యభట్టారకునియందు. బయిం 
(పకిభాదిత్రేయమును సుసంపన్న మై యున్నట్లు “నిత్యసత్యవచనులే డగు 

ఆయన పలుకును బట్టియే "తలియంగలము ! 'స్మత్చతిభాభియోగ్యు 

ననుటచేం (పతిభయు నందునను “సృత్సతిభి యు; “వివుల శబ్లతా 
నను __ సంహ త్యాభ్యాసు ల (బహ్మ్మండాది నానాపురాణ విజ్ఞాననిరతు 

జా లోకజ్ఞు- ననుటచే లోకళా నస్రు) కావ్యాద్య వేతణరూపవముగు 

న్యుత్సతియు ఉఛభయభాసా కావ్య రచనాభికోధితు ననుటచేం 

గా వ్యాభ్యానమును, ఆయనయందు. బువ్క్మ-లముగాయిండి 

నిండారినట్లు సిరుపద్రువముగాం జప్పవచ్చును; అంతేగాక 'ఆం(ధా 

వల్లి మోదముం బొరయ - మహాక విత్వదియోవిధిం” లై కొని కథమ 

పదున్వైదుపర్వ్యములను 'దెనుంగించి యాం ధావనిలోం దనవంటి మహో 

కవి*న భూతో న భవిష్యతి యనిపించుకొన్న తిక్క_నసోముయాజి 
నన్నయభట్టారకునికి ఆం(ధక వత్వ పఏశారదుండు - విద్యాదయితుండు” 

అని బిరుదులొసంగినట్లు శాఘీంచుటయేగాక తత్సదములలోనే ఆయన 
(పతిభాది _త్రయమును గూడ వ్యంగ్యోముగ ౬ దెల్సినట్లు. "మహితా 
తుండు లా అంధక వితవిశార దుండూ అను పదములచే నాతని (పతి 
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భను, 'విద్యాదయితుండు” అను పదమువే నాకని బహున్ర్యత్సతి ని 
'ఒనర్వ్పెదతుతన” అను పదములవే నాతని రాచనాభ్యాసకౌశలమును, 

| గ > c వ్యక్ కరించెను: ఇట్టి నన్నయ భజ్టారకుని “కవితారీతొని గూర్చి _ 
అల్బజ్ఞండనై నను = రెండుమాటలు (నాయ సాహసించుచున్న ౦దు 
లకు విద(లోకము నన్ను మని ంచుగాక. ఏ య సాగ 

“సారమతిం గవీం_దులు (ససన్న కథా కలితార్ధయు క్రి లో 
నారసి మేలునా; నితరు లతురరమ్యత నాదరింస; నా 
నారుచిరార్థసూ కినిధి నన్నయభట్టు తెనుంగనన్ మహో 
భార తనంహితారచనబ :ధురుడయె $ జగద్ధితంబుగన్.” 

కలితాగ్రయు క్షి "ని దన కావ్యము భోసపలం _(బయత్న పూర్వకముగా 
గుర్తించి (గహించి “మేలు ! మే !” లని ఫ్లాఘీంచు నట్లును, తదితరులు 
అందలి “అక్షర రమ్యత" చే నావర్థితులయి తన కావ్యమునం (బవ్ఫ 
తులగునట్లును. జక్క_ని “రచన బంధురతి కావ్య శెలి గుణమయి 
కోభిల్లునట్టును, నన్నయభట్టు. భారత సంహిత (వేదము) ను జగద్ధి 
కొర్భమై తెనుంగు చేసెనని భావము. 

పయి విచారమునుబట్టి నన్న య భట్టారకుడు భారతమును *సంహితి 
గాడథగాని, పురాణముగాలాని తేనింింప వేదనియు, కేవలము “కావ 
మూ గానే యాం ధీకరించెననియుం డెలియ గలము, కావుననే కవిం 
దులు తేన కావ్యమునందలి *_పనన్న కథా కలతార్థయు క్కి” కిందల 
లూపి “మేలు మే ! లనంగల!” రనితన దృఢ విశ్వానమును మృదూ 
కితో 'వెలార్చెను! సంస్కృత భారతమే 'సత్యవా(క్నబంధి రూపమై 

5 
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నప్పుడు, ఆంధ భారతముగూడ నిట్టి “ప్రబంధము” కాక పోవుటకు వీలు 

లేదుకదా! తిక్క_న సోమయాజి “అమ్మహాకావ్యమ. (వివిధ (ప్రబంధ 

ములుగల్లి నట్టిది నను సంధఛానము” చేసినట్టు చెప్పి తన భారత భాగము 

గూడ “మహాకావ్యమే” నని. పేర్కొన్న పడు, నన్న యభట్టారకుం 

డును “నిక్కావ్యంబు నని పేర్నొన్నప్వుడు, ఆం మహాభారతము 

'మహాకావ్య" మనియీ నిశ్లేశించుట యుక్రము, అందుచే మహాకావ్య 

ముగు భారతము, సంస్కృతమున అధ్యాయ (సర్గ బంధ మేయెనను, 

తెనుణడున “ఆశ్వాసబంధ రూపమై యొపూచున్ను ది. ఇచ్చట దాని 

యందలి నన్నయ కవితారీతి విచారణీయము 

“సారమతిం” అను పయి పద్యంలో “కపీర్యదులు అను పదము 

నందలి *“యిం[ది పదము, “శస్టు వాచక మేగాక విశిష్టార్థబోధక మై 

యున్నదని నాఫెవము, ఇం[దుండు (తిలోకపాలకుండు;ు అనంగె 

తె లే లోక ఏిషయవిచార సంపన్ను (డని స్పష్టము. లోకో త్తర వర్ణనా 

నివుణులగు కవులలో నిం దసదృశులు “కపేం. (దులు అనంగా లె తలో 

కస్యాన్య సర్వస్య నాట్యం (కావ్యం) భానానుకీర్త రని మన భర 

తాను శాసనమునుబట్టి భారతీయదృష్టిలోం గావ్యము తె లోక 

భఛావానుకీ ర్తన రూపముగదా! అప్పుడు కవి శావ్రచకువై నంద 

రించిన (లోక స్థ విషయములను దన కావ్య మున వరి ంచువా6డని 

'యేర్చడున్వు ' అట్టి “కవీం_దులు” - అని పయి పదమున కర్థము ! అట్టి 
కపీందులు “సారమతి” తో6 దనకావ్యమునం (బనన్న కథా కలితార్థ 

యుక్తిని “కోనార పి" శ్లాఘంప(గలరని ఆయన భావము. ఈ దృష్టితో 

నన్న య కపితారీతికి రూవుదిద్దునట్టివి - |పసన్నకథ, తత్కలితమగు 

అర్థయు క్తి, అత్ష్సర రమ్యత, రచనాబంధురత - యను నట్టివి. ఏనిని 

గూర్చి నర్యగహముగాం బరామర్శింతును, 
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అ (ప్రసన్న కథ 

సాధారణముగా దీనిని మొ_త్తేముగా “(సనన్న కథాకలితార్థ 

యు కి” యని (గహాంచుట పరిపాటి. కాని యిందు రెండంశములు -- 

(పనన్నకథ, అర్థయు క్తి యనునవి- (పస్ఫుటముగా గో దరించుచునే, 

అర్థయు క్తి (ప్రసన్న క థాకళ్తమై యున్నట్లు తెలియుచున్నది, “కావున 

గోవ హణ సౌకార్యార్థము రెండింటిని విడందీయుట యు_క్షమని భావించి 

యట్లు చేసితిని, కావ్యరీతికి- గవితాదీతికిం (బనన్న కథ ముఖ్యమని 

నన్నయభట్టారకుని యభి_పాయము. “ఇతివృ_ల్తే తం హీ నాట్యస్య 

(కావ్యన్య శరిరం పరికీ రితి మని భరతుండు: కథ కాన్యశరీరము 

గనుక, నది _(పనన్న మై, నిర్మలమై; నిర్దుష్ట మై యుండందగునపి నన్నయ 

భట్టారకుడు. 

జగద్ధి ఆర్ధమై కావ్యము (పవ ర్హించునప్పుడు, అట్టి విశ్వ 

( శయస్పునకు భంగము గూర్చున దెల్ల దోషమే యిగునుగదా |! 

(శేయస్సును గూర్చి వివరించుచు నది “ఐహికాముషి. శ్రైక్ (శేయః 

బ్. * (ఆడికి ఆ, 11ప్ర) యని నిగోశించెను. అట్టి (శేయకి (పౌ 

“ఇతిపహోాన వ స్తునముదాయం మై న (అది, వీ అ, 11ప ప) కథ చేం గల్లునని 

ఆయన భావము, అట్టకథ “(పనన్నమైి (అనణా నిర్దుష్టమై, విశ్వ 

( శేయోభంగకారి. కానిదై) యుండందగునని యుపపన్నమగును. 

మణీయు నాలంకారిక సం పదాయమునుబట్టి “పసన్నకథి యనిన 

ప్పుడ్కు “ప్రసాద గుణభరితమైన కథ” యని యర్థము చెప్పవచ్చును 
గనుక (ప్రత్యేక రసోచితములగు నోజోమాధుర్యము లటనట సన్ని 

'వేశ సుందరములయి యున్నను, మొదత్తీముమో6ద నర్వరస స్ఫోరక 

(పసాద గుణసంపన్న మగు కథ యని యెర్పడును. అప్పుడా కావ్యము 

సర్వరస భరితేమనియు,  సందలి యితివృ_్తేము తదుచిత సన్ని వేశ 

సంభృతమనియు. జెప్పనగును. అట్టి సన్న కథ యందు గూర్చయుడి 
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నది “అర్ధయు క్కి.” “తింకే గారెలు తినవలె: వింకే భారతము వినవలె! 

నను నా నుడికి హేతువగు భారతము నందలి కథా వై_చి(త్రిని గూర్చి 

“ఆ అరయు కి 
YY థి చ 

ఈ యర్థయుక్కిపయి పునన్న కథలో గలితమై (చేరి) యున్న 

ట్టైదిగనుక నే యది '“లోనారసి చూడ: దగియున్న ట్లు నన్నయభట్టార 

కుని యభి|[పాయము. అప్పుడే కావ్యానుభూలికట్ల “ములు!” అని 

కాఘీంపంగలరని యాయన భావించినట్లు స్పష్టము. 'అర్థయు En 

యనగా అర్థములతో'డి యోగము; ఇచ్చట నర్గ్భములనంగాం 'గావ్యా 

రము” లని (గ్రహించుట న్యాయము, వస్తు - నేతృ - రనఫలెచిత్యా 

దులు కాన్యార్థములు. అందు వస్తువు (_పనన్నకథలో నంతరూత 

4 6 9 
మైనది; కడమ 'నేతృ-ర సౌ చిత్యాదులు. అర్థయు క్కీ లో నంతర్ఫూత 

మగునని చెప్పందగును. అనందవర్థనుండ 'రసాది రర్భకి అని చెప్పీ, స్వ 

పికరణోచితముగా రసభావ తదాభాసముఎను భావించియున్న ను, 

రసాదిక 'మర్థ " రూపమని యాయన వచనముచే (గహింప నగుచున్నది' 

భరతుడు "కావాగర్లముి” లను నినెశించియుండుటవల , నానందవర్షనుని 
పథి ౧ ౧౧ (0 

ర సాద్యర్థములు భరతుని కావ్యార్థములలో 'చెరునని చెప్పవచ్చును, 

అనయా గావ్యమునకుం గావ్యత్వము నొనథగు నర్గములన్ని యు6 

గావ్యార్థము ౯ యగుటవల్ల నని (పసన్నకథలా నంతర్శ్భవించి, క థార్థ 

ములగుటలో వి(పతిప_క్తిలేదు ! కవిం(దులు పయత్న పూర్వకముగా 

“సారవతితో “లోనారసి చూడదగిన (పసన్న కథలో దబేకా 

కారత్వమును పొంది యేర్చజుపరాకున్న కావ్యార్థములే యని చెప్పక 
తప్పదుగదా ! అట్ట యర్థయు క్రితో నే గదా తేన కావ్యమునకుం 

గావ్యత్వ మబ్బునది; ఈ యర్థయు క్కి _పనన్న కథా కలితమైయుండును 

గనుకనే నన్న యభట్లారకు(డు దానిని "వేబుపబుప నొ లక, యేక 
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సమాస నిబద్దము గావించి యున్నా డనవచ్చును, శకుంతలో పాఖ్యా నాదు అందులకు. జక్కని యుదావారణము లెన్ని యేని నన్నయ 
భారతమున? గలవు, 

ఇ అక్షర రమ్యత 

“వతరు లతర. రమ్యత నాదరింతు రని నన్న యభట్టారకుండు 
వి ' (సించుటలో. దన కవితారీవి *కశ్లర రమ్యత” యు స్వరూప (పదా 
నము చేయుచున్న దని వెప వచ్చును, 

“అక్షర రమ్యత యనయగా, నశత్షరముల 'రమ్యతే - రామణీయ 
కము- సౌందర్యము” అని భావము. ఇచ్చుట “అతురము లనంగాం 
కెవు మత్తరములనియే [గహించినయెడల, “సముచిత వర్ష విన్యాస 
సౌందర్య” మాపాత మధురమై యాపద కారియగుట యతని కవితా 
రీతియని యేర్పడును. నన్నయభట్టారకుని కవితయందీ లక్షణము 
సృవ్క_లముగా నున్న ట్టు లాం ధభాంత పాఠకులకు. దెలీయనిదికాదు; 
“అతరరమ్యతి యందలి “అక్షరి పదమును “పద _ వాద _ వాక్య - 
వాక్య్యాంశములకుం గూడ నుపలతణముగా (గహించినయెడల, నా 
యతుర సౌందర్య పరిధి విస్తృతమయి, నన్నయ కవితారీలికి జక్క_ని 
లేఖ దిద్దినట్లుగూడం గ్రాగలదు; *“అతురి రమ్యుతను వర్ల విన్యాన 
దృష్టితో జెప్పినయెడల, నను పాన-యమ'కాది శశ్రాలం కార జాత 
మందు గ తార్థము కాగలదు; పద-వాక్యాదులను గూడంజిర్చి (గహిం 
చిన యొడల, నమూన __ వాక్య —_ వా క్యాంశ విని వేశన సౌందర్యము 
గోచరించుటయేగాక, పుప్పాపకీర్ల రీతితోనుండు వాచక లకక వ్యంజక 

పదరమ్యుత, ఆలంకారికు లంగీకరించిన వృత్తి వాకరవ్యుతే, గూడం 
బ్ర) కాశితమై హృృదయావర్టకము గాంగలదని చెప్పవచ్చును, 

ననయభట్టారకుని నమానరచన యనమాన సౌందర్య ధుర్య 
మసి విమర్శకులెల్ల గు నంగీకరించినట్టి బే అతురరమ్యతయంచే చేర 
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దగిన వృత్తైచిత్యమునం గూడ నాయన సిద్ధవా స్తుడే! ఉదాహరణా 

రము - ఆయన నీనములను నడప్పు విధానమునంగల “అతరరమ్యుతను 

చేంశీలింతము. ఎంత రమ్యముగానుండునో 

1. సాధారణముగా! గథాకథన వేగానుకూలమగు ఛారాశుద్ధితో 
నొప్పుచు (శవణతాడితమైనంతచే మనోమోదము గల్లించుట ఆయన 
సీసములకు(గల పిధాన ప్రత్యేక లవణము. ఇట్లు -- 

సీ “అంత 'బేవాహీతు లమృతంబుగానక 

యెంతయు నలిగి బలీందు)(గూడి 

మంతనంబాడి యమ ర్యులతోడి 

పా_త్తింతియణాలు నింజేలయనుచు 

సంతనకట్టి” ఇక్షు పరుగులిడుచుండును |! 

2, తర్వాతి కవులకు భితు పెట్టినా డా యన్న ట్లు వఏపాదమున 

కాపాదమును విడగొట్టి యుకవిధమగు (Relief) విరామ ముసి, 

యాహోదముకలించును ! ఇటు 
౧౧ ౧ ౧౧ 

సీ “కమనీయ ధర్మార్థ కామమోత్షములకు 

నత్యంత సాధనం బజయినదాని 

వేడ్క_తోం దనిని తన్ వినుచున్న నారల 

కళిమత శుభకరం బయినడాని 

"రాజుల కఖిల భూరాజ్యాభివృద్ధి 

సి త్యాభ్యుదయ (సదం బయినదాని 

వార్ము పవర్థ్థి రీతా నేక 

జన్నాఘ నిబర్హ్హణం ౦ బయినదాని..__-(ఆది, వ్ ఆ9, ల 
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5, మొదటి మూ(డుపాదముల నొక్రవిధముగా వితచి వాసి, 

నాల్లవపామును గథావేగములో( గలుపుకొని నడవీంచి యింవుపుట్టిం 
చును! ఐట్లు ---- 

స్వీ “ధర్శత _క్ల్వేజ్ఞులు ధర్భశా న్ర్రంబని 
యధ్యాత నిదులు చేదాంతమనియు 

వీతివిచ క్ష ణుల్ సీతిశా స్ర్రంబని 

కవివృవభులు మహాకావ్యమనియు 
లాతణికులు సర్వలమ్య సంగ హమని 

మొతిహాసికు లిత్రిహానమనియుం 
__బరవుపారాణికుల్ బహుపురాణ 

. సముచ్చయంబని మహిం గొనియాడుచుండ 

ఇట్టి (పక్రియతో సాగిపోవ్రచుండును : 

ఓ యతి్వపానయతి నియమబద్ధమె _నుతిరమ్యతను సంతరించు 
కొనిపోవు సీనపద్యములకు మహాభారతము పుట్టినిల్ల నందగును. విస్తర 
ఫీతిచే నుదాహరణము లిజాలనై తిని. 

ఇట్టి పరిశీలనతో నత్నరరమ్యత యను నాతని కవితారీతి యశ 
రమ విరాజిల్లు ననవచ్చును | 

“ఈ రచనాబందురత 

నన్నయభట్లారకుని వర్లపదాది విన్యానవుం  జక్క_(దనము 
తర్వాత దాని చిక్క_దనము కొణకు “రచనాబంధురతి తత్క_.వితా 

రీతిగా బరి గణిప( దగియున్నది. కాని “తెనుంగునన్ మహాభారత 

సంహితా రచన బంధురుం డయ్యె” ననునది “నన్నయభట్టు నకు విశే 
షణమే మైనను, దాని నై (గహించినందు వల్మం గల్లు నారస్యము 

కంశు, దానినుండి యాయన యా శె లీలమణమును నంవాదించుటచేం 
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గల్లునట్టి బే యెక్కువ యని నా విభేయ విజ్ఞాపనము 1 ఒక విధముగా 

నాం[ధ భిపలో నాది కావ్యమగు మహాభారతమున నన్నయభట్టు 

“చనా బంధురతి యను కవితారీతిని వ్యంగ్యముగానై నను బితిపా 

దించినటు సాధింపంబడినయెొడల, నది తదితర కవులకు భిమూ(_పధానము 

ేసినక్తు కారా? వెనుకటి “అక్షర రమ్యత (కిందం చెప్పంబడిన వర్ణప 

దాది విన్యాసరమ్యాతే రనాచి'త్యాది సాహిత్యద్భవ్టీతో నంభావింపం 

బడినట్టిది. ఎక్కు “రచనాబంధురతి భాపాద్భస్థి సాశయించి సాధింప 

దగినట్టిదియని. ద్వివిఢధముగా వివేచింపవచ్చును గూడ | రమ్య తాభావ 

మక్క_డ; బంధుర తాభావ మిక్క_డ। ఈ శెండింటికిని *“సారమతితం 

జూడ'గలవారికి భేదము పొడగట్టక పోవదు। “మహాభారత సంహితిను 

“శతెనుంగునన్ రచనాబంధురుండయ్యు!” నన్న పుడు, “బంధురతి గల 

రచనారితిలో. బెనుంగున (వాసెనని సాధించుటయు న "ం(ప్రదాయి 

కము కాంబోదు ! 

నాభావమున “విశిష్టమగు పదరచని గల వై దళ్శా సదిరీతియుం 

“బరివృ_త్త్యసహిష్టు పదర చనారూపమగు 'శయ్య'యు నపహాజముగా 

సీ “రచనా బంధురతిలో. జేర్పంబడం దగియున్న వి. అశ్రు లుగలుక్సు 

మానరచనయు మస్ఫణతా మధురమైన నంధిబంధ సందర్భమును 

గూడ నీ కవిశారీతియందే చేరుననవచ్చును. అం కేగాక పద్యరచనా 

ర్గమై (గహింపలుడ్న (ప్రియను గద్యరచనయందును "బాటించి దాని 

స్వరూపము నున్నతపజిచి యిచ్చుటయందును నన్నయ భట్టారకుండం 

“రచనాబంధురతిను "దాటించి యున్నాండనుట సత్యదూరముగాదు 

గదా! మైనం 'జెప్పంబడినరీతి శయ్య్యాది “రచనాబంధురతి” _(హృకీయలక్రు 

నన్నయ భారత భాగమంతయు నుదాహరణ| పాయమె యనవచ్చును. 

అయన యొరవడిపెట్టిన యీ “ర చనాబంధురళి నే తర్వాతి కవులతోం 

గొందజు 'తు-చి తప్పకుండ ననుసరించియుం గొందజు స్వోపక్డి 



మైన యలతతి మారులు _పవేశ పెట్టుకొని నిర్వహంచియుః దదనుయా 

యిత్వమును [బదర్శించియున్నా రు. ఈ “రచనాబంధురతియే రసా 

చిత్యాదిసాహాల్రిక _సయోజనవంతముగా నిర్వహింపయిడంచ్ *,' అక్షర 

రమ్యత (కిందికే చేరును; అట్టుగాక సాధారణముగా గథానిర్యా 

హాక దృష్టి తో బోవీంపంబడుచో, స్వస్వ్యరూపముతో ని ప్రైశింపంబడును | 

ఇట్లు విభాగదృష్టితో నన్న యభటారకుని కావ్యమున గోచ 

రించు *“కవితారీతులు నాల్లు-(పనన్న కథ; తత్కలితమైన యర్థయు క్కి 

అత.రరమ్యుత; రచనా బంధురత యని- కాని యివి యన్నియు. గలి 

సియే యఖండాకారమై కావ్యగూపమును ధరించి, సహృదయులకు 

రసానంద వజ్ఞానానంద (పద మగుచున్నవని చెప్పవచ్చును. 
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వేదాలవారి వ్యాఖానము 
(శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్యశా స్రీ 

ధిధోమణి శ్రీ) వేదాల తిరువంగళాచార్యులుగారు, “అరణ్య 

పర్య శషముూగూడా నన్నయ రచనయేనస్కీ ఆరచనలో అక్క_డక్క_డ 

శిధిలమైన కొన్ని పదములను - వాఠములను పూరించి, లక్రా పెగడ 

ఆ భాగనుంతేయు తానే రచించినట్లు చెప్పికొన్నాడస్కీ అందువల్ల 

అతడు (గంథధచోరుడనీ- ఒక నాదము ేవదీసినారు. తవు వాదము 

నకు తార్కా-ణగా- ఇదిగో ఇది నన్నయ రచన ఇది యెజ్దన పూర 

ణము అని నేర్పరచి, కొన్ని పద్యములనుగూడా ఎత్తి చూపించి 

నారు. కాని, అది యంతయు నన్నయ 'యెట్డనల కపితారీతుల నెరిగిన 

వా రంగీకరింప వీలులేని దుర్పులంవాదము, 

నన్నయ కవితలో వాక్య మధ్యమున సంబోధనముండదనియు, 

అట్ట నఠలోధనలుగ లతావులు ఎజ్జిన పూరణము లనియు; నన్నయ సీన 

చరణములలోను- అశ్లై- ఆటవెలది గీత వాదములలోను యతినో, 

(పాన యతినో నియతముగా వాడున గాని ఒకచోట యతిని- ఇంకొక 

చోట _పాసయతిని వాడ డనియు, అట్టి నియతికి తప్పిన పట్టులు ఎజ్లాన 
లు I) యి 

పూరణము లసియు ఆచార్యులుగారి తీర్మానము. పరిలీలన లోపము 

ఆ తీరా గ్రనమునకు మూలము, 

వాక్యమధ్య నంబోధనలును, ఆచార్యులుగారు వర్కొన్న 

నియతికి తప్పిన యతి (పయోగములును నన్నయగారి ఆది సభాపర్వ 

పర్వములలోను ఆయన రచనమైన అరణ్య భారత పద్యములలోను 

గలవనియు- (శ్రీవారి తీర్మానము సగమైనది కాదనియు, స్యపమాణ 
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ముగా వెలికి, “ఎజ్బన (గంథ చోరుడను వాదము నిరాధారమని నేను 

నిరూవిం చాను. -(1998_ఆగ స్ట ౨1_అఆం([ధప తిక; 1959 జూలై _ భారఫ్రి 

అందు పై నాచార్యులుగా రు్రగులై, నన్ను అతిమా(తముగా 

నిందించుచు, వికట వాదములతో “నన్నయ ఎజ్జిన కవితారీతులు” 

అను పేర, అతిదిర్హ మైన “పుతివిమర్శ వ్యానమొకటి (25-12-1960) 

“ఆం ధభూమి” ల్ (పచురించినారు. అందువారు, విమర్శ మరాద్యకు 

వెలియెన వెలితి (పసంగములను చేయుటయేగాక, ఈ [కిందివిధముగా 

సవాల్ కూడా చేసినారు. 

“శా న్రవే_్తలకు మాత్రమే (పవేశింప విలైన యూ తెనుగు 

మహాభారతం వంటి విషయంలోకి భాసా సెవకులు రాబోవడం అనధి 

కారకృత్యం అని ఇంకొకసారి జ్జపకం చేస్తున్నాం.. .. నావంటివాడి 

మీదకు ఇట్లా కాలుదువ్వడం మహా పమాదం అని కనువిప్పు కల్లీస్తు 

న్నాం- ఉదాహారణాలు అనుచితొలసి సిద్ధాంతపరిచాం-- నావాదం కాని 

నా సిద్దాంతంకానీ, నా “ఆంతరంగ సాక్ష్యం కానీ వారిబోంట్ల కెవరికి 

గూడా అపదిషస్ట్రయే (2) నస్కీ తేరిచూడడానికి శక మైంది కాదనీ 

స్పష్టంగా చెప్తున్నాం గుండెల్లో థ్ ర్యంవుంకు మోావూళ్ళొ నభ 

చేయించి నాకు కబురుచేయండి నేను వసాను. "లేదా వసౌనంకే నేను 

నభ యేర్చాటుచేసాను, రండి థై ర్యంవుం క, తేకపోతె “నో చే 

దుష్మ్భూతే మాత్మ సా కృత మివ సానా ద్భహీ రా కృథా(4)” 

అని పండితరా జన్నట్లు చేయండి, ఇక నెప్పుడు ఇట్ట అప పనంగం 

చేయకండి.” 

ఇద్ వారి సవాలువా?త, ఇట్టి వాతేలు నహింపదగినజేనా* 

నిజమెన పండితునకె నను ఆంత దురుద్దతి యుండదగునా! వాదములో 

సార ముండవలెగాని, వట్టి సవాళ్ళతో ప్రయోజన మేమి అసలు 

సారస్వత చర్చలలో సవాళ్లు పనికివచ్చునా! కొమ్ములు తిరిగిన శాన 

పండితుడై నను సత్యమునకు తలవంపక తప్పదుగ దా! సర్వజ్ఞ 'జెవడు! 
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మావాద (పకివాదములు ఇ-తవరకును పై విధముగా నడచినని 

ఇ్రపుడిక్కు-డ నామనవి యేమనగా; ఈ చర్చ భారత క విత(మునకు 

సంబంధిం చినదిగాని, అచ్చుము అచార్యులుగారికి నాకును మా\తమే 

సంబంధించినది కాదు. కావున, ఇందలి మంచి స్నెబలను విచారించ 

వలసిన బాధ్యత భాహారాధకుల కందరికిని ఉన్నది, నన్నయ కవితా 

రీతు లెట్టివి! ఎబ్లన (గంథ -వోరుడగునా? అన్న యంశములు విచశు 

ణులు నిర్ధారింపవలసినవి. మా యిరునురి వాదములను తలస్సర్శముగా 

పరిశీలించి సత్యమును పత్రికా ముఖమున వెల్ల డింపవలసినదని పండితు 

లకు నా మనవి. 

ఆచార్యులగారి ఆక్నేపపు (వ్రాత కడుంగడు పొడుగ్రైనది. అది 

యంతయు నొక్క_మాశే విమర్శించినవో నా వ్యాస మంతకంకును 

పొడుగై పాఠకులకు విసుగుపుట్టించునన్న తలంపుతో “వాక్య మధ్య 

సంబోధనిమన్న ఒక్క- విషయమును మాతమే యిపుడు ప్రసా 

విస్తున్నాను, 

“రాజ్యంబు కంకును రాజేం[ద ! ధర్మంబ 

యిష్ట్రమై పరయ సీ శెల్తనాండు”. (ఆర, 4.15) 

ఈ సీసపాదము నన్నయ రచన కాదని ఆచార్యులుగారి తీర్మా 

నము. దానికి కారణము లిట్లు తెల్సినారు. 

“అది యెట్డన పూరణము యుండును, చాక స్థిమునకు ముదటు 

గాని వాక్యావసానమునగాని నన్నయ సామాన్యముగా సంబోధన 

ముంచును, (కయనడుమ నుంచడు. అది కూర్పునకు బిగి తగ్గించును, 

కనుక, “ రాజ్యంబుకం కొను రాజేం్యద!ొ అనునది నన్నయదికాదంటిమి, 
“రాజ్యంబుకం కొ ధర్మ ౦బు నీకిష్టమై పరగును రా చెంద! అనికాస్, 

“రాజేంద! ధర్మంబు 'రాజ్యంబుకం కును బ్రిషమె పరగు నీకేల నాడు” 
(Fo Jom pn 

అనికాని నన్నయరచన యుండును,” అన్నారు వారు. 
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నేను, వాక నమధ్య సంబోధనలు గల నన్నయ పద్యములను 

పదింటి నుదహరించి, (శ్రీవారి తీర్మానమొప్ప దన్నాను. వారు, ఆ 
పదింటిలో కొన్నిటి నాశేపించి, వాటిలో సంబోధనలు వాక్య మధ్య 

మున నున్నట్లు నేను భావించుట అర్థజ్జూనము లేక నన్నారు అపద్య 

ములను నేను భావించిన అర్థమును, వారి ఆకేపములను వరుసగా 

తెలుపుతున్నాను. 

కం॥ *గురులకు శిష్యులు పు\తులు 

పరమార్థము లోక ధర్శపథమిది దీనిం 

బరికింపక యోపలుకులు 

తరుణీ! గురువు(తి! సీక్రుందగునే పలుకన్. 

(ఆది. 8181) 

““ఇది లోకధర శ్రపథము; దీనిన్ పరికింపక- ఈపలుకులు పలకన్_ 

తరుణీ! గురువు(తి! నీకు తగునే” అని యన(య మనియు, పద్యమున 
6 నీ 

సంబోధనలు నాక న్రమధ శ్ట్రమున నున్నదనియు నా వాదము, 

ఆచార్యులుగారి 

ఇది వాక్యము మధ్యలో సంబోధన అన్నారు శా స్ర్రిగారు. 

ఇక్కడి అర్థమిది. ధర్మ మాన్హాన్ని పరిశీలింపక ఈ మాటలా తరణ్! 

“గురుపుతీ నాకు గురుని కూతురవై సీవిట్లు మాటలాడదగునా అని” 

వ్రప్వుడు సంబోధన లెక్క-డున్నా యో బోధపరచుకోండి శా స్ర్రిగారూ. 

“పలుకులు పలుకన్” అని మీ అర్థము చేయదగదు. వమంచు “నీకు 

దగుచే పలుకన” అనే ఒక వాక్యంతో చే పని తీరిపోతుంది. కాగా 

"వెనుకటి వాక్యం “ఈ పలుకుల తరుణీ 1 అనేది వ్యర్థమవుతుంది. 

మాట న్యరూసంలో స్పష్టత లేనపుడు “పలుకులు పలుకన్' అని 

పునరు క్రి, వామనాచార్యుడు చెప్పినట్లు “ఏకార్థంి అనే దోవంలో 

వ స్తుంది. “మాటలు తగునసే అంశే “పలుకన్” అనేది అన్వయంలేక 
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వ్యర్గ్థమవుతుంది. వకార్గము వస్తుంది, కనుక తవు అన్యయమూ, 

అర్థమూ తప్పూ. సరిగా పద్యం బోధపడక, సాహీత్యమార్షం లేళంకూాడాొ 

కోలియక ఇటువంటి రాత లేర్చడుతవి. ఈ చోట రెండు కా వ్యాలని 

వ్య కృం చేయడానికి పలుకుల _పాథాన్యం ద్యోతన కావడాసికిగా నే 

రెండు నంబోధనలు. .. ఇట్లా రెండు సంబోధనలు కూర్చుడంలో భట్టా 

రకుని విశిప్టభా వాన్ని బోధపర్పునోగలడం సామాన్యుల కలవిగాని 

పని. ఇక్కడ సంబోధనల చిక్కు తీరిపోయిందికదా మాకు శొ్య్రి 

గారూ [27 

వారి ఈ |[చాతలోని అవహేళన (పసంగము వదతి వారు 

చేసిన అర్థనిర్ణ యములోని అనుపపత్తులను మూత మే సంగ వాముగా 
వివరిసాను. 

(1) “ఈ పలుకుల తరుణీ!” అని ఒక వాక్యమట “గురుస్ప[తీ 
నీకు దగునే పలుకన్” అని మరియొక వాక మట ! రెండు వాక్యము 

లకును రెండు సంబోధనలట, 

బది నంబోధనలు వాక్యమ భ్యమున "లేవనివించుటకు కిల్సించిన 

అపార్టముగాని, సాహిత్య నం| సదాయానుగుణమైన అర్ధము కాదు. 

భట్టారకుడు రెండు నంబోధనలు కూర్చినాడనుటయు, అందులో విశిష్ట 

భావమేదో ఉన్న దనుటయు, అది తమకుతప్ప ఇతరులఅ "తెలియదను 
టయు ఉత్త దంభ(పసంగము, 

(2) “ఈ పలుకులు పలుకదగునే” అని అన్వయి_స్తే పునరుక్రిమై 
'పశార్థిమనే దోవంలోకి వస్తుందట. ఆచార్యులుగారికి ఈ విషయ 
మును వామనాచార్యుడు చెప్పినాఢట. 

వామనా చార్యుడు "వేదాల ఆచార్యులుగారికి అట్లు చెప్పినా 
౧౧ 

డేమోగాని నన్నయభట్టుకు ఆవిధముగా . వెప్పినటులేదు. నన్నయ స 
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బఇంకొకమారుగూడా అశ ప్రయోగించి యున్నాడు. *కొలంది 
యెణుంగ కిట్టిపలుకుల్ పలుకందగుం గాదునాక” (ఆది 5-208) 

వామను డావిధముగా చెప్పియుం కే నన్నయ “ఈ పలుకులు 
పలుకన్” అనియు, “ఇట్టి పలుకులు పలుకన్”” అనియు ఒకటికి ఇండు 

మార్గు వాడియుండునా * నన్నయకు పిమ్మట కవులును అట్టు (పయో 

గించియున్నా రు. ఈ (కెందిది జక్కన (ప్రయోగము, 

“లలి దొక్కు( బల్కు_లు పలుక నేర్చిననాండె" (విక. 1_49) 

విస్తర ముందుకు ఆచార్యులుగారు వావునుని వాక్యమును, 

నన్నయ (ప్రయోగమును సరిగా అర్థము చేసికొనక తప్ప్వుడారిన పడ్డారు 

చూడండి ! వామనుడు వెప్పినచేమని ? “మాట స్యరూపంలో విశిష్టత 

"లేకపోతే, ఏ కార్ట్రమను దోవం వ స్తుంది” అనిగదా! “ఈ పలుకులో 

అనుటలో పలుకులకు విశిష్టత లేదా? వేకపోతే “ఈ” అనుట 

యందుకు? ఈ పలుకు లనగా “ ధర్శనమర్థములైన పలుకు”లని 

భావము. “ఈ” విశేషణము పలుకుఐ విశిష్టతను 'తెల్పునదే. కనుక 

ఈ పలుకుల్ పలుకన్ అనుటలో పునరుక్తి లేదు, వకార్థమను దోషమూ 

లేదు. ఉన్న దనుట అజ్ఞానము. 

అది యట్టుండనిండు. ఇంకొక విశేషము. అదియేమనగా పలుకు 

లకు విశిప్టతేయు "లేకపోయినను అనగ, ఊరక్క “పలుకులు పలుకన్” 

అనినపుడు వునరు క్రి కాదు. 

“దోంచినట్లు “పలుకు పలుకినై న చందమయ్య” (విశాట, 

1-191) అని తిక్కన [పమోగము ఏమండి! ఈ (పయోగమునకును 

పునరు క్కి, వకోర్థవో పమును పట్టునే మో, ఆచార్యసార్వథాములు 

నామనావార్యునడిగి "తెలుసుకొని మానంటి కవల భాపాసేవకులకు 

తెల్పుదుకగాక, 
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వారు “ఈ పలుకులు తరుణి ఈ పలుకుల - ఈ మాటలా 

అని అర్థమన్నారు, అ చేమి యర్థము ? “పలుకులు అంసే *పలుకులా*ి 

అని (పశ్నించుట యగునా 1? అన లది మూలవిరుద్దంగదా ! విరుద్ధార్థ 

ములతోనా వాదమును నెగ్గించుకొన [(పయత్నించుట ! 

(4 “తమ అన్వయము అర్థమూ తప్పూ సరిగా పద్యం బోధ 

పడక సాహిత్యమార్షం "లేశంకూడా తెలియక ఇటువంటి రాత "లేర్చడు 

తవి” అని వారి అధికేపవు (వాత, 

వారి “రాతియే తప్పుగాని, నేను చెప్పిన అర్థము తప్పుకాదు. 

నేనేకాదు, అన్వయిజ్ఞూనము; అర్థజ్ఞానము గలవా శెవగై నను, అశు 

అన్వయించి, అశ్లే అర్థము చెప్పుదురు. ఈ పద్యమునకు చదలునాడ 
సుందరరామశొ(క్ర్రిగారు, దండిగుంట సూర వనారాయణశా స్ర్రీగారు 

టీకా 'తాతృర్యములు (వాసియున్నారు. వా రెట్లు (వాసినారో 

మాడండి- 

అర్థము = “తరుణీ! దేవయాని నంబోధనము, దీనిస్, పరికింపక- 

ఆలోచింపక, ఈ పలుకులు పలుకన్, గురుపు (లి - గురువు కరూతుర_వై నః 

నీకున్ _ తగునే ఖో 

తొ, _ “గురువుకు శిష్యులు కువూరులవంటివారు,. బ్రది పర 

మార్థము. దీని నాలోచింపక గురుపు(తివైన నివు ఇట్టిమాటలు చెప్ప 
రాదు. 

ఈ యగ 'తాత్సర్యములు నేను చెప్పినట్లున్న వా? ఆచార్యులు 
థి ౧౧ 

గారు చెప్పినట్లున్న వా ? పద్యం సరిగా బోధపడనిది నాకా? వారికా? 
సాహిత్యమార్షం "లేశంకూడా తెలియని “రాతి వారిగా? నాదా? 

సంబోధనలు నేనన్నట్లు వాక్యము నడుమ నున్నవా? చా రన్న ట్లు 
రెండు వాక శ్రముఐకు రెండుగా విభ క్షమై యున్న బా? 



కం! ోవను గచుం డనువాండ వు 

మో నియమ సమన్వితుం బృహసృ ని సుతుండన్ 

మూనుగ వచ్చితి పీకును. 

భానునిభా ! శీవ్యవృ_క్ 8 బదిసేయంగన్”” 

(ఆది, 8-108) 

ఈ పద్యమున “'ఛానునిభా' యను సంబోధన వాక మధ్య మున 

నున్న దన్నా ను- నేను 

ఆచార్యులుగా రిట్లా శేపించినారు- 

“ఇక్కడ 'సేకు 1 శిమ్యవృ శీ త్రితో. పనిచేయడానికి ఓ శు|-కా 
చార్యా | నను వచ్చాను” అని అర్థం అనుకొని, వాక్యమధ్యలో 

సంబోధన అన్నారు 3 శా స్త్రేగారు, ఒక (భమ మరొక (భఛమను కల్పిం 

చినది. ఇక్కడ పద్యం సరిగా అర్థం కాక తప్వుతోవన పడ్డారు, వారను 

కొన్న అర్థం తప్ప వఏముంశు “మానుగి; “నీక్రున్సు”; “పని ఈ మూడు 

మాటలు కూడా వ్యగ్ధాలవుతేవి ఇక్కడి తాత్చర్యం ఇది. నేను బృహ 

స్పతి కొడుకును. సీన్స బృవహాన్పతి నారాధించే వాడన్రు కనుక, సీకు- 

మానుగ -ఆదరింపదగునట్టుగా- వచ్చితిని. “భానునిభా-అనగా ! (పొతః 

కాల పూజ్యపాదుడా! నాకిక్క_ఢడ చేయుటకుపని శివ్యవ్యర్సి , నేనిక్కడ 

కర రవ్యము శిష్యవృ క్రి గా 'నేర్పురచుకొని వచ్చితిని - అన్నాడు, 

అంతేగాని శిష్య వృత్తి తో పనిచేయుటకు వ చ్చినాను అనే అర్ధంరాదు. 

(పథమాం తార్థం (ప్రధానం కదా! అందువల్ల ివ్యవృతి పని” అనియే 

“తేలుతుంది. “భానునిభా' (పాతః పూజ్య వాడుడ నే ఆగ్గాన్ని అజహా ల్ల 

క్షణతో అర్ధాంతర నంకమితీవ్వాచ్యధనియై వ్యంగ్యం చేస్తుంది. 

ఇక్క_డ మూలం ఇలా ఉంది. అనుమన్యుస్వమాంబహ్మన్" ఇక్కడి 

అనుమన్యస్వ అనేదే *'వూనుగ” అయింది. సరి ఇక్కడ నంభోధన 

చిక్కు. తీరిందా శాయీగారూ! 'వాక్యవుధ్యంలో లేదు కదా వది, 

(౨7) 
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ఇక్కడ వారి వాత యింకా చాలా వున్నది. ఆ గొడవ 

అంతా యొుందుకని, అందలి సారాంశమును మ్యూతమే ఉదాహారించది 

నాను. వారు నాకు పద్యం సరిగా అర్థంకా లేదన్నారు. వారిక్రయిన 

అర్థ మెట్టిదో పరికింతము 

(1) “బృహస్పతి సుతుడున్ మానుగ వచ్చితి సీ కును ఒక 

నాక మన్నా. రు. 

ఇదేమి వాక్యము! “వచ్చితినీకును” అంశ అర్థమేమి, “నికు 

వచ్చితిని ; నాడు రమ్ము అని తేనుగు వాడనడేః: నన్నయ్య అట్టు 

అనియుండునా! వట్టిది. అది ఆచార్యులుగారి భాషహగాని, నన్నయ 

"కాదు. 

(2) “భానునిభా | శిష్యవృత్నిపని సేయంగన్” ఇది రెండవ 

వాక్యము. సంభోధన యూ వాక్యమునకు మొదట నున్నదిగాని 

వాక్య మధ్యమున చేదు” అన్నారు, 

వారిట్లు వాక్యమును తెంచుట యేఅనుచితము. ఆది యట్టుండగా, 

మరియొక ఘన కార్యమును చేసినారు.“ శివ్యవృక్సిన్ పనిసేయంగన్ 

_వచ్చితో” నన్న పాఠము తప్పని, “శిమ్యవృత్నిపని - సేయంగన్” 

అని మార్చి, ఇట్లాక (వాతే (వాసినారు, 

“శిష్యవృ్తి - (సథమాన్శ పదము, (పథమాం తార్థం (పధా 

నంకదా! అందువల్ల శిమ్యవృళ్తి “పది అనియే ేలుతుంది. అంతే 

"కాసి శిష్యవృతిత పనిచేయుటకు వచ్చినాను” అనే అర్థం రాదు, 

“వృత్తి అనే పదం వ్యర్థ ౦ ఆపుతుందిలో 

ఈ (వాత ఒప్పదగినబేనా ? కవి రచనను మార్చుట. విక్ళ 
తార్థము చెప్పుట తప్పుగాదా! తవ్బదారిని బడ్డవారికి తోచే భావాలు 
తప్పలుగాక-ఒస్వలగునా! 
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(కి) “మూనుగో అంశే” అఆదరింపదగినట్టుగా” అని అర్థమట | 

“అనుమన్యస్వ' అను సంస్కృత (కీయయే “మూనుగగో అయిందట ! 

నారు 'శిరొమణి గావున ఎట్లన్న ను అనవచ్చును. కాని 

“మానుగి అను పదానికి పద్యంలో ఒక (ప్రత్యేకమైన అర్థము లేదు. 

కనులు ఆ పదమును వా కాలం కారముగా (పయోగించుదురు. భాపా 

'కావష్టముల ముక్కు. _ మొగ మెరుగని వారికి ఈ నం[పదాయము 

"తెలియదు, “అనుమన్యస్వ' యే 'మానుగి అయినదనుట కాధార 

ముమో అచార్యులు గారే నెలపయవ లె, 

[౮౮ అని 

(ఓ “భానునిభా _ “అంశు _పాతః పూజ్యపాదుడా! 

యర్థమట! అనుగుక, ఆసంబోధన చాక్ కరథమధ్యముననున్నదో, అంతము 

ననున్నదో తేల్చి చెప్పవలసినచోట అర్థము చెప్పుట యెందుకు! అనవ 

సరముకాదా |! 

(5) “భానునిభా అను సంభోధనలో, ఏదో ధ్వని, వదో వ్యం 

గ్యార్థం వున్నదంటూ - శా న్ర్ర| పసంగము చేసినారు. ఎందుకు 4 

అజహాల్ప తుణ. ధ్వని, వ్యంగ్యం అను మాటలు తమకువచ్చునని (పక 

టించుకోవడ మేగాని, ఆ (ప్రసంగముతో (పకృత వాదమునకు సంబంధ 

మేమి ? 

ఇ క్రైంతని విమర్శింపను' వారి అన్వయము, అక్టి అగ ము- “వ (ములు, 

కప్పక శివ్య వృత్తి తో పనిచేయడానికి ఒ క్యకావార్యా | నేను 

వచ్చాను” అన్న చే సరియిన అర్థము పూర్యో కృటీశాకర్య లిద్దరును 

అశ్లే చెప్పినారు, 

అర్థము-”బహస్పతి సుతుడన్ భానునిభా- సూర్యునితో సమా 

నుడా | శుకుని నంబోధనము. నీకును. శిష్యవృత్సి న్ -శివ్యధర్మ ము 

చేత, పనిచేయంగన్, మానుగన్, వచ్చితిన్” + 
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తా “కచుం డను పేరుగల వాడవు శుకుండా ! సీకు శష్యు 

డనై శుళూపచేయగోరి యిట వచ్చినాండనులో 

అని వారు చెప్పిన అర్థతాత్సర్యములు.. వీటిలో "భానునిథా” 
అనునంబోధన॥ వాక్యమునడువు నున్న సే స్పష్ట పడినదిగ దా: ఆచార్యు 

లుగారు చేసినది అపార్థ మనుటకును నారిది కూటవాద మనుటకును 

ఈ సాక్ష్యము వాలదా? 

ఉగ న న్నే లిన జేవయానికి న రేశ్వర। భఛర్చవుగాన నాకునుం 

బోలంగ భర ఏవ” (ఆది. 8. 174 

సీను న న్నేలిన చేవయానికి భర ,వుగావున, నేశ్వర-రాకా!, 

నాకును సీవేభర్యను' అని యర్థమనియు, "న లేశ్వరి అను సంబోధన 

నాక పిమధ్యమున నున్న దనియు నేనన్నాను, 

ఆచార్యులుగా రిట్లా మెపించినారు, 

“ఇక్కడ నేేశ గరి అశేది సంబోధన అనుకోవడం పద్యం 

సరిగా అర్థంకాక'నే, “న రెశ్యరభర్త” అనేది వకపదం-అది. రాజునే న 

మగడను (భరించువాడవ్రు అని దానియర్థం. “ఈ పద్యంలో ఇంకను 

జాలవుంచి నారన వుంది. కాని ఫాపామా_ త సేవకులకు 

"తెలియ రాదు 

1. చిత, గించారా (శీవారి వ్యాఖ్యాన వె ఖరి! యయాతి “దేవ 

యానికి “రాజై నమగిడట! అంజు *రాజుగాని మగడు” నురియుక 

డున్న మూక గడా! ఉన్నా డా? వవోా ఆచార్యులు గారే చెప్పవ లె, 

2, నశేశరుడై నభర్న య న ₹శ్యరభర్త్య అన్నా శే! మంతి 

మైన భర్భ-మం తిథర,. భటుడై నభర, భటభర,: కూలివాడై నభర్త 

కూలిభర్హ - అనుట కలదా ? నన్నయ ఆవిధముగా ఎక్క-_జై నను 

వొడి యున్నాడా! 
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ల, యయాతి 'జేవయానికి. “రాజె నభర్కి అన్నది పద్యంలో 

గల మంచి సారన్యమట! ఈ సారస్యము శాస్ర పండితులై న ఆణా 

ర్యుల వారికే గాని-మావంటి భాహామ్మాతసేవకులకు తెలియరాదట ! 

నిజమే, ఇట్టిసారస్యములు వారి వంటి శాస్త్ర పండితులేగాని; 

మావంటి భాపాచేవకులకు తెలియరాను. మావంటివారికే కాదు; 

భాపాతత్తము నెరిగినవారి శవ్వ్యరికినిపొడకట్టవు. టికాకర్హలు, “నన్ను 

-ఏీలిన దేవయానికిన్ న రేశ్వర-రాజా! భర్తవు అని అర్థము చెప్పి 

నీన్స నాకు నేలికయిన డేవయానికి భర, వుకాన్రన హాకును నివే 

భర వ్ర అనియే తాత పరన్ట్రిమునను చెప్పిసారు. అజార్యులు గారికి 

“తెలసిన సారస్యము వారికిని జెలియరా వేదు, పద్యములో నున్న గదా 

తెలియవచ్చుట ! 

“న రేశ్వరభర్తవు" అని పదచ్చేదముచేయుట తప్పు “న రేశ్వ 

రా! అని సంబోధనగా వెప్ప్తటయే ఒప్పు ఆ సంబోధన మూలమున 

నునరించి వచి నదే. 

“-జీవయాన్యాభుజిష్యాస్ని వశ్యాచ తవ భ్రార్షఏ!! 

సా బాహం చ త్వ యా రాజన్ భజనీయె భజన మామ్” 

(ఆది. 62. రికి.) 

అని మూలము, వ్యాసుడు “రాజన్” అంశు, నన్నయ “నే 

శ్వర. అన్నాడు. అంతేగాని “న చేశ్వరభర్తవు. అనలేదు ఆచార్యులు 

గారి (వాతే ముమ్మాటికిని తప్పు, సంబోధన నాక్యమధ్యమున "లేద 

దనుట విడివాదము, 

= “ఇట్టి లోకవిరుద్ధంపు వరము వడయ నమరవరద ! యొల్ల్క,"” 
గం 

(ఆది, 7, 262) 
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ఇక్క-డు “అవురవరదో ఇట్టిలోకవిరుద్ధంపు వరము పడయ 

నొల్లను” అని యన్యయ(క్రమ మనియు; ““అవురవరదో-అను సంబో 
౧౧ 

ధన వాక్య్ళమధ్యమున-(క్రియక' ముం ను-ఉన్న దనియు నే నన్నాను, 

ఆచార్వ్యులుగారు ఇందులోను రెండువాక ్టములున్న వన్నారు. 

వారిది ఒక శుపాటకదా ! చారి వాత యించుమించు పదిపుటలుదా కా 

ఉన్నది. ముఖ్యాంశ ములు వూ. తమే చేను చాపుచున్నా ను* 

“పడయనొల్ల న్-అని అన్వయించుకొని, మధ్యలో సంబోధన 

భాన్సి పడ్డారు శాత్రిగారు. అది భట్టారకుని శైలి కాదు. అని 

అవ్మేపము శెల్చి, వారు రెండురకాల అర్థములు చెప్పినారు, 

మొదటి అర్థము 

“ఇట్టి లోక విరుద్దంపుర వము. వడయ౯ా-నేనుపొందను” ఇది యొక 

వాక్య మన్నారు. “అమరవరదా! ఒల్లన్-ఇష్టపడను" ఇది రెండవ 

వాక్య మన్నారు. సంబోధన, ఈ వాక్యము ముదటనున్న దని వారి 

సిద్ధాంతము. 

'పడయ నొల్లన్-పడయుట కిష్టపడను”-అని చెప్పట సంపదా 

యము గాని, “పడయనుి-ఒల్లను అని విరిచి రెండుక్నియలుగా 

వారు, “విరిచిశప్పటయే నన్న యపద్దతి” యన్నారు; అందుకీ 

కింది (పయాగము చూవినారు. 

“జరత్క్కా_రుండు దారపరి(గహంబు సేయను, సంతౌనంబు 

వడయను నొల కున్న వా౯డు” (ఆది. 2. 140) 
౧౧ \ 

ఇందు “దారపరి\ గహంబుచేయుటకును, సంతానంబు పడయుట 

కును-ఒల్ల కున్నా డు"-అన్న యర్థ మేగాని, ఆచార్యులుగారు చెప్పిన 

యర్థము లేదు. అది కుదరదు, 
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మరియు నారు “ఒల్ల నొ-అనుదానికి “వరముపడయుటి కర శ్ర 

గామి స్పష్టము” అని (_వాస్కి అందుకీ కంది (పయోగము చమూావినారు, 

సీయొద నుండ నొల” (2 157) 
డా ౧ 

“నేను సీయొద్ద ఉండను నేనొల్ల ను అని యర్థము. 

“వానిం జూచికాని కుడువ నొల్లన్రు అని వారి యర్థము, 

ఈ యర్థములు సనమంజనమువే. నేనూ పండితులు విచారింప 

వలెను, 

రెండవ అర్థము : 

“ఇట్టి లోకవిరుద్ధంపువరము. వడయవమరన్-పొందుటకు తగి 
యుండను ఇది యొక వాక్యమట ! “వరద! ఒల్లన్” ఇది మరియొక 

వాక్యమట | 

వారు “అమర వరదిలోని *“అమరిను |కితయాపదము చేసినారు, 

“అమరు అను [కియయునున్న “నేను పడయ నమరుదును _ నేను 

అమరను"-*వాడు పొంద నమరుచున్నాడు” వంటి వ్యవహారములేదు. 

కవుల (పయోగములును నాకు కనబడ లేదు, విమర్శ వి_స్ప్తర ముందుకు? 

ఆచార్యులుగారివ లె అర్థములు చెప్పినవా రిప్పటికి లేరు. అది పెడ 

(తోవ. అది మొక పీడివాదము- 

అమరవరద. దేవతలకు వరము లీచ్చువాండా | రు(దుని నంబో 

ధనము. అట్టి లోక విరుద్దసు వరము, పడయన్ - పొందుటకు, ఒల న్ _ 
౧౧ 

ఇష్టపడను” అని టీకాక_ర్తల అర్థము, 

ఈ యర్థము సరియైనదో, (శ్రీవారి యర్థములు సరిమైనవో 
జులు విచారించి పరిష్క_రించవ లె, 

క॥ “నా వచనంబుననీక 

'య్యీవురు పతులందు ధర్ను 'వెడపక యు౦డుం 
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గావున నిట్టివరం పం 

దీవరదళన్నేత ! యిచ్చితిని దయతోడన్” 
(ఆది. 7-264) 

ఇందులో 'ఇందీవర దళనే|త్రి అనుసంబోధన, _వాక్యమునకు 

నడుమనేకాక, \|కియకు ముందుకూడా ఉన్నది. ఉంశు ఏమి ఓ ఆయన 

గారు తమ మామూలు పాటనే పాడినారు, 

“ఇట్టివరంబు ” అను (పథమా_న్త్వపదంత్' బక వాక్యమూ- 

బందీ... తోడన్ రెండవ వాక్ సమూ. సంబోధన రెండవ నాక్యమునకు. 

మొదట నున్నది” అన్నారు. 

ఈరీకిగా తమ వాదముకొరకు నా యుదాహరణల కన్నిటికిని. 

అపార్థములు చేసి, నన్న ధిశ్నేపించి తుద కిట్టన్నారు. 

“ఈ నిరూపణవల్ల నన్నయ కవితా సామాన్య లక్షణం వాక్య 

మధ్య సంబోధన కాదని శేలింది. ఇక మిగిలినవాని విషయంలోగూడా 

సంస్కృతం సూచనలతో సమన్వయించుకొని భట్టారకుని కవితా 

సామర్థ్య లక్షణాన్ని జా(గ_త్తగా గమనించుకొని బోధపరుచుకోవ లె. 

క్రీరిక లేక చేను అన్ని ంటికి సమన్వయం (వాయ లేదు. అపుడు ఖాసా 

సేవకులకు వందలలో కన్చడ్లవాటికి వేలల్లో నమాథానం చెప్తాం.” 

ఎట్టును చెప్పదలచుకొనియే యున్నారు గనుక, కొంచెం తీరిక 

చేసుకొని, ఈ (క్రింది పద్యములలోని నంబోధనలకును సమన్వయ 

మెట్ల (వాసి త్వరలో (పకటింపవలసినదిగా. భాహాసేవకుడనై న 
nf) 

(si 

చేను (శ్రీవారిని కోరుచున్నాను. 

1. “అమృకెశనంబు సేయకయును దేవ! నా 

కజరామరత్వంబు నందుటయును, 

.. .గోరిఫిం గరుణతో దయసేయుము” (అది. ౨.106) 
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ల్సి 

ప్, 

“నాక్కు నను! వాహానంబ్బవై మహాధ్యజమువై 

యుండువునినో . (39 అజ 99) 

“'మిాయన్వయ రా, జ్యాయ_త్త మహీభారం 

'బాయతభాజ ! నీన్ర డాల్చి తభిపిక్షుడవై” _ (33-2-202) 

క “దివిజకన్యలతో చెనయెనవారు నీ 

కున్న తి ట్రశిసేయంగ నృప్తోత్తమ ! వాసవుబోలి 

లీలతో, ని న్నరలోకభోగము లనేకము లందుము” 

ల్ (3-8-161) 
“శుకుడు పంచిన, నలఘుభుజా ! ee 

నను వినాహవుగు బే యనినన్” (-లీ-168) 

“మో, వచ్చు కెటింగినేని జననల్ల భ ! 

వారును వత్తు రింతకున్” (33-4-27) 

ఈ కిందివి డిక్క_న పద్యములు : 

. “కొడుకులు బహువిధులని యె 

ప్పుడు విందును వారి తెజ(గు పురువవరా! యే 
ర్పడం జెప్పవలయు నా కని 

యడిగిని” _ (అను. 2-242) 

“నద్భతము మానితవ్భ త్తి జరించువా(డనై_ 

జనవర |! వచ్చినాండ”" (33-28-295) 

““-రేపకడ నీరుదావక్ర 

మేపుగొనక మున్న గోవు మిక్కిలి భ కిన్ 

భూపాల! యిచ్చునది” (33-8-18) 

“దెనిక కృృత్యంబులకును 

భూవర ! భూసురుల సూక్షుముగ శోధింపం 

గా వలదు” (3-8-171) 
55 
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ముగింపు: 

నన్నయ, తిక్కన, వారివలెనే- ఎజ్జున వాక్యముల నడుమ 

నంబోధనలు నాడియున్నారు, ఆచార్యులుగా రదియెరుగక తప్పు 

వాదమునకు డ్రిగ్దిన్గారు. ఆ వాదమును నిల బెట్టుకొనుటకు తప్పర్థము 

చెప్పినారు. తమ చేప్పు విప్పి చెప్పినందుకు సామ కనవికారు ల్రచి 

నారు. ఇది యంతయు అనాత్మ జ్ఞ తవల్ల కానదగిన దొసగు మరియు 

నారు, “వాక్యమధ్య సంబోధన కయాసకు బన్ని తగ్గించు” నన్నారు, 

అది “కూర్పు” అనగానేమా, ‘బిగి యనగానేమో బొత్తిగా తెలియని 

ఉత్త| పనంగము, ఇవి నాకు తోచిన మాటలు, 

మా రెండు వాదములను విచారించి తప్వాప్వలను చెప్పవలసి 

నదిగా విజ్ఞ లకు మరియొకమూరు నా విజ్ఞ వీ, 
a 



నన్నయ కవితాశిల్న వం 

(శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులు. 

ఆంధ) వాజ్మయ (సపంచంలో అదికవిగాా ఆంధకవితాలోక 

ములో తిమూర్తులుగా విలకిల్లిన కవి తయములో (పథముడుగా 

వెసినకవి నన్న యకవి “మూర్తిని భావుకలోకము చిరకాలము 

మనః ఫలకములో చి' తించుకెని సాతూాత్క_రింప జేసుకొనుచున్న ది, 

చేడు రనజ్ఞడై న చితేశారుడు ఈ మహాకవిమూ రికి రూపకొల్చన 

జేయుటకు (పయత్నింప వచ్చును. చిత)లేఖనములోని వరన మ్మేళ 

నము వలన, ' వెలుగు నీడల వలన, శేఖావిన్యానమువలన నన్నయ కవి 

భాతిక రూపమును చి కతించి దిజ్నాత ముగా ప్ర)దర్శింపవచ్చును, కాని 

నన్నయకవి ఆత్మీయతను, అంతరాత్మను చి(త్రించి చూపు శక్తి ఏ 

చిత) కారుని కుంచెకులేదు, 

కోపి అంత రాత్శ 'కావ్యములో |సతిఫలించును, కవి ఆత్మకు, 

కావ్యమునకు ర్ం _పతిబింబ భావము గలదు, అనిన తాకిక్ష (పపంచ 

ములోని కవి భాలతిక స్వరూపముగాని; నా స్తవికః జగత్తులోని కవి. 

ఆక్నీయతేగాని కావ్యమున ద్యోతక ముగాదు. కావ్యములో గన్బ్ఫించు 

నది కవి అంతరాత్మ. అతని దివ్యస్వరూపము. నన్నయ కవి “దివ్య 

మూ రిని సామాత్క-రింప చేసికొనదలచు భావుకుడు ఆ మూర్తిని 

నన్నయ భారతములోనే దర్శింపగ లడు. 

నన్నయ విపుల శబ్దశౌననుకు. నన్నయ 'భౌరతేము ఆంధ్ర 

వాబ్బయమున ఆదికావ్యము. ఆనాడు "దేశీయములై న శబ్దములను, 

సంస్కృతే శబ్లములను వర్చి కూర్చి నుడికారపు సొంపులు తీర్చిదిద్దిన 

శబ్లశాసనుగు, నన్నయకు పూర్వము తెలుగుతో శిలాశాసనములు 

కానవచ్చుచున్న వి, ఆంధభాషలో సాహితీవ్యవసాయము నన్నయకు 
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పూర్వమే ఆరంభించినది, వ్యవహారములో, వీలాఫాననములలో అవ్యవ 

స్థితేముగ నున్న విఫ్పులశబ్బజాలమును తీర్చిదిద్ది నియతిగల్పించి శానీం 

చిన కవి నన్నయ భట్టారకుడు, తెలుగు పదములకు, సంస్కృత EA 

ములక్కు తేలుగు ఛందస్సునకు, సంస్కృత ఛందస్పునకు న్రుతీయ 

ములు దిద్ది పద్యములు చెక్కిన శిల్చి నన్న యకపి, 

నన్నయ అవిరళ జపహోవు తత్పరుడు, సంపా ఆ "భ్యాసుడు. 

“ కెలుంగునన్ మహాభారత సంహితొారచన బంధురుడు.” (బహ్మాండా ది 

నానాపురాణ విజ్ఞాన నిరతుడు, లోక జ్ఞుడు. నన్నయకు అర్ధముమోద, 

అంతకంశు శబ్లముమోాద నిష్టగలదు, దనికి కారణము నన్నయ శబ్ద 

శాసనుడగుట-కాదు, నన్న యకవి నిష్ట శబ్బముమిోాాద మా తమేగాదు. 

రమణీయార్థమును పుతిపాదించు శబ్దములు: వాని కూర్చు, గురులఘు 

వుల అనుపూర్వి మాత్రమేకాక వతదుచ్చారణమాద మెండు. దీనినే 

“అకుర రమ్యత. అని నన్న యకవి చెప్పికొన్నాడు. ఈ అతుర రమ్యత 

శబ్దముల కూర్పులో, అక్షరముల ఆనుపూరింతో, వతదుచ్చారణవల్ల 

అభివ్య క్క కమగు నాదములోనున్న ది. నన్నయ నాద బహ్మోపాసి, లలిత 

లలితేము.లై న సంస్కతపదములు, కమ్మని నుడికారవు సాంపులసీను 

"తెనుగుపదముల నన్నయ పద్యములలో ఆ గురుఖుఘునవుల ఆను 

పూర్వలా అతరరమ్యతగా వెల్లి సిరిసినది. 

“నండుమనంబు నవ్యసవసీత. సమానము” అన్న పద్యములోని 

రమణీయార్థమును అటుంచ. తెలుగుపదముల కూర్చు, సంస్కృతే 

పదముల సమాస ము రెంటిని మేళవించిన పద్యమునడక, ఆనడకలో 

జనించు నాదము” అతుర రమ్యాతగా పరిణమించుచున్న ది. ఈ అకుర 

రమ్యత సర్వజనై. క వేద్యము. శబ్దార్థములకు అతీతము, _విశిష్టము, 

అనగా. తేలుగు రానివారుగూడ విని ఆసందింపవచు ఎను, 

అక్షర నమే గళ నములన జనించు నాదముమై. నన్నయకుగ ల నిష్ట 



క చదేవయాని ఖుట్టములో నన్నయ కనితాహృదయమును చీల్పుకొని 
స్వయం వ్య! కమగు చున్నది కచుడు శుకుడు ఉదరమును చీల్చి 

కొని వచ్చినాడు. ఆ సందర్భమున ఉం 

“విగత జీవుడై పడియున్న వేదమూర్తి 
అతనిచేత నంజీవితు డై "వలింగె. 

దనుజమం[ తి యువా పరణ దముచేత 

అభిహితంబగు శబ్దంబు నట్టపోల” 

మృతుడైన వేదమూరర్తి శుక్రుడు ఉచ్చారణ దముచేత, అఛ్చి 
హితేమైన శబ్బమువలె తిరిగి సంజీవితుడై నాడు. భంగ్యంతరమున జెప్ప 
వలసి వచ్చిన ఉచ్చారణ దముడు కానివాడు ఉచ్చరించు శబ్దము 

మృత |పాయము. ఉచ్చారణ దముడువేరు; సంగీత విద్యాంసుడు'వేరు. 

సంవృ్భృత మహాభారతములో లేని ఈ ఉపమానము నన్నయ కవితా 
హృదయము నుండి వస్తి ఏరిసినది, 

నన్నయ కవితా శిల్బములో అత్షరరమ్యుతప తోడుపడినది. 
“పనన్నకథా కని తార్థయు క్ష్ నానారుచిరార్థ సూక్తి నిధి నన్నయ 

కవి కావ్యములో సీ అక్షర రమ్యతయుు (ప్రసన్న కథా కవితార్థ 
యు క్రీయు నల్లి బిల్లి గ పడుగు పేకఠకవఅె నల్లుకొ ని యున్నవి. పూర్యో క్ష 

ముఖైన సూతిములకు నన్నయ మహాభారతమంతయు నిదర్శన 

(పాయమే, అర్ధ (పపంచార్థమై కొన్ని పద్యములను ఉదాపహరింప 

వచ్చును, 

“బాడిమయూఖముల్ గలుగువాడ పరాంబుధి (గుం కే భెనువుల్ 

నేడిటవచ్చె నేకతమ నిష్థమెయిన్ భవదగ్ని హోే(తముల్, ,.” 

లవి చేవయాని * కచునిరాకకు నిరీషించుచు తం|డితో. పల్కిన 
పల్కు-లు, ఈ పద్యములో “సూర్యుడు” అను అర్థములో ““వాడిమ. 
యూఖముల్ గలుగువాడు అన్ని నన్నయ (పయోగించినాడు. 
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సూర్యుని చండ' ప్రచండ కిరణములు “వాడ్రిమయూఖములతో” గనిపిం 

పదు. ఈ దీర్హ నమాసమును, ఈ దీర్హాతురము ను ఉచ్చరించునవుడు 

పుట్టు నాదము సుకుమార (స్త్రీ కంఠన్యరము, తేజవరాలు, శుక్రుని 
గారాబుపట్లి, ఆ(శమ వాటికలోని తాపనకన్యక "దేవయాని నోటిలో 

“సక పచండ కిరణ డం వాడి మయూఖములు గలుగువాజై సాడు. ఇ్తకే 

ఈ పద్యమునంతేయు పఠించినచో గురులఘువుల అనుపూర్వి ద్ర్తూ 

తరములు స్తతములుగా నినదించుట, వాడి... మయూఖ,.. మృగ 

రాక్షస... ఈ తూర్పు కన్యకా కంకస్యరమును మాత్రమే స్ఫురింప 
జేయును. నన్నయ అతుర ప్రపంచమున మేటి శిల్పి. 

దుశ్శొనుడం (చాపదిని నభలోని కీడ్చి తెచ్చినాడు. 

“ఆవన జాననన్ గురుకులాపశదుండు గడంగి రాజసూ 

యావబ్బథంబునందు వసుధామర మంత పవి[తవారి ధా 

'గావల్లిజేసి పావనము లైన శిరోజములన్ దెమల్చి పా 

ఈ పద్యములో రమణేయార్థ పృత్రిపాడముకై న శబ్దములు 
మాత్రమే నన్నయ కవితా శిల్పమునకు తౌర్కాణములు కాజాలను. 

నన్న యవాడిన ఆ శబ్బములనే వాడి ఆ పద్యమును గద్యముగా జెప్పిన 
తోల్లిటి రనన్ఫూంర్తి గల్లదు, చేతగులాబిపును(ను “రేకలు శేకలుగా 
విడదీసి అర చేతిలోపెట్టి చూపినట్టు ఆఅందము మటుమాయమైహోవును. 
తీక,_ నమహోకవి కూడ నన్నయ కవితా శిల్పమువై పూజ్య భావము 

గలవాడనుటకు ఈ పద్యము ధ్యజపా్రాయమైన నిదర్శనము. తిక్క-న 

గూడ చంపకమాలన్నే ఆ “వి కార (పానతొ నే *“రాజసూయావ 
బృథంబునందు” అను ఆ మాటలనే వాడి (శ్రీకృష్ణునితో చ్యాాపది తన 

పడిన భంగ పాటును బెప్పించినాడు. . 
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(శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ రాజునకు పదునాలుగు వేల మ క్తేభములను 

రాజసూయ యాగమున బహుమానగా నిచ్చును. 

“మందిత సూర్యరశ్న్రుచి మన్న ణెహోర చయంబుతో గట 

స్యంది సుగంధి చాన జలనంపద నొప్పెడువాని దేవకీ 

నందను డిచ్చె (బతి పదునాలుగు వేల గజంబులన్” 

_పదునాలుగు'వేల మ'కేభములు, కనుమాపుమేరకు అందకుండ 

కదలివచ్చుచున్న వి, ఆమశ్తేభములు సాలంకృతములు, మణిహారము 

లలో | పతిఫలించు సూర్యరశ్శి సూర్యకాంతిని తిరస్క_రించుచున్న ది. 

ఈ రమణీయార్థములను ఫబ్లములచే ( పలివాదించినాడు* 

“వందిత సూర్యరశ్శి రుచి న గణీహారచయంబుతో గటస్యంది 

సుగంధి చానజల సంపద నొప్పెడువాసి డేవకీనందనుడిచ్చె. .. ఈ 

దీర్ల సమాసములు, వతదుచ్చారణ వలన పుట్టునాదము, పాసమైన 

“ది కారముల పౌనఃపున్యము మ'క్కేభయూధముల గంభీర మంద 

గవునమును స్పురింప చేయుచున్నవి. 

నిశ్వసాహిత్య (పపంచములో శబ్లార్గ ములకు, ఛందస్సునకు 

భిన్న మైన నాదమువో కవితాశిల్పమును నేం "చిన మహాోకవులను 

ఉమ పె "లక్కింపనచ్చును, ఈ మహాకనులలో నన్నయ మేరుపూస. 

దు శ్యాసనుడు (చౌపది వలువలొలిచినపుడు థీముని (పతిజ్ఞను 

/ చెప్పు పద్యము; 

“కురువృద్ధుల్ కురువృద్ధ 'చాంధవులనేకుల్ చూచుచుండన్ మదో 

ద్ధరురై. (చొపదినిట్లు 'జేసినఖలున్ దుళ్ళాసనున్ లోకీ 

శోరలీలన్ వధియించి తద్విపుల వక్షుక్సేల రకు ని 

ర ర ముర్వీపతి హమూచుచుండ నని నాస్వాదింతు నుగ్రాక్ళర్టిన” 
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ఈ పద్యములో కురువృద్ధుల్ గురువృద్ధ. . .మదోద్ధరురై _-- 

ఇత్యాది సమాసములు, 'ద్దికార ప్రయోగ వొనవున్యము భీముని 

రా దాక్ళతిని, భీమసేనుడు తన గదాదండమును పలుమారు నేలపై 

రులివీంచి (పతిడ్ఞ్యన ను సల్ఫుటను చెప్పక చెప్పుచున్నది. 'తద్ది ద్ది (సుల 

వతశ్నెల.. -నిర్భ రి వును దీర గృసమానము నుచ్చరించుచున్న పుడు 

భీముడు పండ్లు పటపట కొరికినట్టు, 'ఉగాకృతీన్' అని లేన్చినట్లును 
స్ఫురించుచున్నది. పద్యములోనున్న వ ఏ పదమును ఈ అర్థము ఇశెప్పకు 

న్నను అతరముల ఆనుపూర్వి, ఏతదుబ్వారణలో జనించు నాదము 

వలన నిడియంతయు స్వయంవ్యక్త ర్త మగుచున్నది. 

ఇస్తే రాజనూయయాగమున నిశుపాలుని ? నించావాక్యములును 

ధర్మ రాజును అధిక్నపించుచు శిశుపాలుడం “అవసీనాధులనేకులుండగ 
విశిస్టారా ధ్యులార్యుల్ మహీదివిజుల్ పూజ్యులు పల్వురుండగ ధరిత్రీ 

నాథ...” అనుచు నభనుండి తేచిపోయినాడు. అవనీనాథులనునపుడు 

“సి గసరువు మా(త్రమే గాదు. వ్లుతము, లకీనుడై న శిశుపాలుడు 
రెండు చేతులను నీలమై మోపి లేచుటను స్ఫురింప చేయుచున్నది. 
“విశిస్టారాధ్యులు” కా ఆరాధ్యులు అని ఆరాలను న్రతముగా నుచ్చ 

రించి గిజ్టున తిరిగినాడు. “ధరి (తీనాథి అను సంబోధనమున_ రితి 

రెండు గురువులు, శేఫము, “రితి అనునప్పుడు జారి రెండడుగులు 

ముందునకు మై చినాడు. “దాశార్హు ౦డు పూజార్లు డే అని వికార 

ముతో తల పలుమారు పంకించి (పక్ని ంచినాడు. ప్తది నన్నయ కవితా 

శిల్పములోసి విశిష్టత, ' 

ఛందస్పుతో, ఛందస్స్పుకంయె అతీతమైన విశిస్టమైన నాదముతో 
గురులఘునుల అనుపూర్వితో వతదచ్చారణచే నుద్భవించు నాదముచే 

నన్నయ రస ప్లుతము గావించుచున్నా డు. కవి ఉపపాదించు అర్థము 

అని ర్వాచ్యమని, వాచామగోచరమని, వర్ష నాతీతమనీ లంంకోరికులు 
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వర్శించుచున్నారు. కవి అతీం[ దియములై న సత్యమును, సౌందర్య 

మును దివ్య చమువుచే దర్శించి కావ్యమున (పదర్శించును. వ్యవహా 

రములోని శబ్దమునకీ శ క్రీ లేదనుట *వర్ణనాతీతమనుటలో గతార్థము . 

నన్నయ కవితాశృబ్బమును సమిోథతీంచినవో “రమణీయార్ధ 

(పతిపాదక శబ్దః కావ్యము అన్న (స్తీ) జగన్నాథ పండితరాయలు కావ్య 

నిర్వచనమెంత అతివ్యా_ప్రిదోపమునకు పాల్పడు'చున్న దా యని 

పించును. కావ్యము రసాత్మకమనుట, రసానందము నద్యఃపర 

నిర్భృతి అనుట బుపికల్చులైన భఛారతీయాలంకారికుల (పాచిన 

సిద్దాంతము. 



నన్వయ క్ర విత్వవము 
(శ్రీ భూపతి లక్ష్మీ నారాయణరావు 

కవితా న్వరూప న్వఫ"వాదులను గూర్చి పండిత విమర్శకు 

లనేకులు వివరించియున్నా రు. భారతీయులునూ, సాశా ఎత్యులునూ 
(పతిపాదించిన నిర్వచనములనూ, వానియై. తరువాతి కాలమున రచిత 

మ్యులైన వ్యాఖ్యానములనూ పరిశీలింపగా, _కవిత ఉదా త్తమూ, 

హృద్యమూ, ఇం|దియో త్తే జకమూ అని మూడు వర్షములుగా "నేర్చు 

డుచున్నట్లు "తెలియుచున్నది. High poetry, Lyrical poetry, 

Sensuous poetry అనెడి విభాగముకూడా సె విభజనతో సమ 
న్వయ మగుచున్న ది. 

భామహాుని నిర్వచనము ముదలుగా జగన్నాథ పండితుడు 

పతిపాదించిన నిర్వచనము వరకూ, ఆలం'కారికులు నిర్వచించి వివరిం 
నుచరా వచ్చిన 'కావ్యలత,ణము లన్ని యూ వాలవరకు హృద్యమ నెడి 

కవిశావిభాగనునశే ఎక్కువగా వ్నర్తించుచున్న వనీ చెప్పవచ్చును. 
రమణయార్థ (పతిపాదకమైన శబ్దము కావ్యమనెడి జగన్నా థుని నిర్వ 
చనము, ఈవాద్యక విత వవిధసిర్వచనములకునూ సార భూంతమైనదిగా 

గోచరించుచున్నది. ఉదా త్తమెన కవిత్వము సర్వ(తా హృద్యమైన 

దిగా నుండక పోవచ్చును, హృద్యమైనదంతేయూ ఉదా_త్తముగా నుండ 

నవసరమునూ లేదు. ఐనను ఉదాత్తమైన కవిత హృద్యమైనది కూడా 
'కావచ్చుము. వాల్మీకి రామాయణ కవిత్వముళ పోల్చి చూచినపుడు 

భారత కవిత్వము హృద్యమైనదిగా తోపకపోవచ్చును. అంత మా (త 
మున భఛారతకవిత్వ ముదా_త్తమైనది కాకపోదుగదా' Keats, Sheily 
కనుల రచనలందు కాననగు హృద్యత Iliad, Divine Comedy, 
Paradise 1031వ టి మహో కావ్యములలో గోచరింపక పోవుచు ఏను, 
ఐనను ఈ యుద్దంథముల యుదా త్తతకు భంగము నాదుకచా ! 
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ఈ దృష్టళో పరిశీలించి చూడగా, కావ్యమునకు ఉదాత్తత 

నాపాదించెడి లతుణములు -- విశిష్టమైనవి _ వవిచళూ కల వనియూ, 

వానిని బట్టియే కావ్యమున కొన్న త్య మేర్పడుచున్నదనియూ 

నిర్ణ యమగుచున్న ది. ఈ లతుణములను పాశ్చాత్యులు Epic Poetry 

లక్షణముగా పరిగణించినారు. Epic Poetry లత్ణము?ను నిర్ణయి 

ంచుటలో చాలవరకు ఇతివృత్తమున శే ఎక్కువ _పాధాన్య మేర్చడ్ 

నది. ఇ్రకివృత ముయుక్క_ విస్ఫృతిసీ _వైశిష్ట్రమునూ, అది నిర్వహిం 

చబడిన విధానమునూ బట్టి - ఈ యుదాత్తత - సిద్ధించునని విమర్శ 

కుల అభి|సౌయము. మానవుని భాహ్యాంతర జీవితములకు (పతిబింబ 

మగుచుండుటయీ కాక ధ్వని (పధానమైన వాఖ్యానమగుచూ, సంఘ 

జీవిత సర్వస్వమునకునూ |పతికృతియగు మా, మానవుని జీవిత (పవృ 

తికి మార్గదర్శక మగుచూ, భావి! మానవజాతి కుపాదేయమైన 

సంస్కృతిగా నిలిచి, నిశ శేయమును పరమ ధ్యేయముగా నిడికొన్న 

రచన ఉదాత్త'కావ్య మని చెప్పవచ్చును. ఈ లత్సణము లన్నియు 

మన భారతి రామాయణములకు సమ\(గముగ వర్తించుచున్న వి. 

ఇట్టి ఉదాత్త కావ్యనృష్టి జరుగుటకు కవిజీవితము కూడ 

ఉదాత్త మె యుండుట వసరము. సామాన్యమైన జీవి ళ*వధులను చాట 

నివ్యక్షికీ ఇట్టి కావ్యరచన సాధ్యముకాదు. మానవజీవిత మందలి 

'చావ్యా సంఘటనలను మాత్రమే చూడగలిగిన కవి అలంకార శోభిత 

మైన, హృద్యమైన, ఇం(దియో్తైజకమైన వర్ణ నలను, సన్ని వేశములను 

చిత్సింప సమర్ధుడు కావచ్చును. పశితలకు నొక విఇమగు చిత్తేవికా 

సమును కలిగింపవచ్చును, కాని, ఆ సంఘటనలకును హేతుభూతము లె 

నిగూఢములై యన్న, బా హ్యేం[ద్రియముల  కగోచరములై యున్న 

|ఢ్రకృతితత్శములను (గహింపనివాడు, మానవ జీవిత తత్త్వమును 

చితంపనూ లేడు, వ్యాఖ్యానింపనూ "లేడు. కావున, |-కృతికి భామ్య 
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(పణేత కావలసిన కవి పుట్టుక చేతను, శిక్షణ చేతను, ధ్యేయము చేతను, 
నంస్కా-రము చేతను కూడ అసాధరణ వ్య క్కియై యుండవలెసు, కను 
కనే, - “నానృవషీఃకురు లే కావ్యం” అని (పాచీను లభి పాయపడియు 
న్నారు, ఆత సంయమనము (పథాన లత్ణముగా, "చాహ్మం[దియాంత 
"రేం(దియములను స్వాథధినమునం దుంచుకొని, ద్యంద్వముల కతీతు డె 
విశ (శేయమును పరమ భ్యేయముగా నిడికొన్న బుపితుల్యులు 
మాత్రమే (పక్ళతికి భాహ్య కారులు కాగలరు. అయినను బుషు 
లెల్ల రును కావ్యకర్హలు కాలేదనెడి విషయము కూడ గమనింపదగినది. 
"కాగా, బువీకి గల లక్ష్షణములతో బాటు, కావ్యదృస్టి యూ రచనాళ క్రి 

యూ కూడ అనసరములు, ఏనినే మన అలంకారికులు (పతిభ 

న్యుత్చర్తి, అభ్యాసము-ఇత్యాదిగా క విలక్షణములను వేర్కొనియు 

న్నారు, తొలుత పేర్కొన్న బువి లశ్షణములనూ, ఆలంకారికులు 

వివరించిన కోవిలకు.ణములను కూడ నొక వ్యక్తిలో నెలకొన్ననాడు 
ఉదాత్త కావ్యసృష్న్ సాధ్యమగును, వ్యాస వాల్నీకులు ఇటి మహో 
కవులు. వారి SENN కవిశియమీచారుే "టై 

నన్నయాదుల జీవితములు, భారతమును రచించు టయందు 
వారికి గల అశయములు, భార తేలి వృత్తేముపై వారికి గల గారవాద 
రములు - వీనిని బట్టి చూడగా ఉదాత్త కావ్యర చనకు ఏ'రెట్లు సమా 

ధ్ధ్థలో, వ్యక్తము కాగలదు, భారతభారతీ శుభగభస్తి చయంబులవే 
ఘోరనంహోర వికార సంతమనజాలము యొక్క_  విజృంభణమును 
తొలగించి సూరి చేత్రోరుచి రాబ్ద బోధనరతుకైన పరాశరాత గై జాం 
భోరుహ మి తుడు కవి| త్రయము వారికి భారత రచనయందు గురు. 
నాడు. ధర్మశా నము, "వేదాంతము, సీకిశాన్ర్రాము, ఇతిహాసము, 
పురాణము ఇత్యాదిగా పీకంసింపబడు చున్న భార తామా యమును 
విశ(జసీనముగా రచించుట వీరి ఆశయము. భారత రచనే వా వను 
డు ద్రేశించిన లత్యుమే కవిత్రయము వారికిని లత్యుమై నది. 
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అమితాఖ్యానక శాఖలతో, వేదార్థామలచ్చాయతోనాప్పుచు, 

సుమహావర్గచతుమ్క. పుస వితతిత్రో కోిల్లుచు, కృష్ణార్జునో త్తమ 
నానాగుణ కీ _ర్తనార్థ ఫలమగుచు, ఛా(త్రీసు రపార్టిమగుచు, భారత 
పారిజాతము చె దై. పాయనో చ్యానజాతయొ యొప్పినది, - వివిధాఖ్యా 

నములు, వేదార్థములు కలవు గనుకనే తద్గ)ంథము ధా(తీసుర 

(పార్థ్యమై విలసిల్లి నది. ఐన, ధా(త్రీసుర్న పార్ధ్య మెద్ది? 

(తిలోక రటుకులై నవారు సురులు, మూనవలోక కల్యాణము 

నుస్షైశించువారు ఛా(లసురులు, గో (బాహ్మణభ్య శుభమస్తు 

నిత్యమ్, లోకాన్సమస్తా స్ఫుఖనోభవన్సు'- అనునది వీరి ధ్యేయము. 
ద్రింద్కు he శబ్రమునకును “ావ్నాణే శబ్బమునకును అర్థము 

సరియగు విధమున వివరించుకొన వలసియున్నది. మానవుని పాపం 

చిక జీవయా(తేకు ఆధారభూతమయిన భౌతికసంపద యంతేయు గోశబ్ల 

ముచేతను, ఆధ్యాత్మిక జీవిత సర్వన్వమును 'ఆావ్నాణ శబ్దము 

చేతను ఇందువ్య కము చేయబడియున్న వి. గోశ బమునకు భూమి 

యనియు, (బహ్మ శబ్దమునకు పరత _త్వీమనియు. నర్థములు, భౌతిక 

జీవితమున కంతకును ఆధారమైన భూమియు, పారమార్థిక జీవితమునకు 

ఆధారమైన _బాహ్మణత_త్త(ములు రశీతము లయినచో, సరగ ((పజా 

(శేయస్సు సిద్ధించునని ఈ వాక్యద్వ్య్వయముయొక్క_ ఛావమైయున్నది. 

మానవజీవితము లోకకల్యాణ _పదమై ఫలించుటకు భౌతిక సంపదయు, 

ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును కూడ నవసరములు, అదియే జీవితము తరిం 

చుట, ఈ హైవమునే “అవిద్యయా మృత్యుం తీర్హా, విద్యయా 

అమృత మశ్ను కే” అనియు వివరింనారు, అట్టి సమ్మ్శిగమైన జ్ఞానము 

నక్కు విజ్ఞానమునకు అఆకరమై యుండుటచే భారతమున కంతటి గార 

వము కలినది. వ్యాసునియొక్క_ యు, తదనుయాయుల యొక్కయు 
౧ 

హ_స్తములలో ఉదాక్తెత్రిహాసముగ  విజ్ఞానభాండారముగ. సిద్ధించిన 
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మహాభారతము ఆం(ధమున కవి[తయమువారి హా_న్తములలో మహో 

కావ్య స్వరూపమును క న్నది, 

వ్యాసుడు (పధానముగ  ఇతిహాన రచయిత, రనవంతవముగు 

కావ్యరచన అతని యుద్దెశేము కాదు, నత్యధర్మములకు అపద కలిగి 

సంఘము పావావిస్టమైయున్న సందర్భమున సారన్యతేము ద్వారా 

సత్యేధర్మములను పునరుద్ధరించి నంఘమునకు స్వస్థత చేకూర్పుదలచిన 

బాడు జా ఫ్రసుడు. కావున, వ్యాసుడు సంఘమునకు గురుస్థానమున 

నిలిచియున్నా డు. పాండవ కౌరవుల వంశ చరి తయే (పథానమైన 

ఆధారముగ, లోకవృ_త్తము నంతటిని | ప్రజలకు వివరించి, పాపపుణ్య 

ముల స్వరూపమును వారికీ అస్ధమగునట్లు చేసి వారిని సత్య ధరో గన 

ఖులుగ నొనర్వుట వ్యాసుని ఆశయము. కానున, ఇతిహాస నూర్ష 

మున కథను నడిపించుటయి యతడు ఛ్యేయముగా నిడికొన్నాడు, 

భారత రచనా విషయమున కవిత/యముణారి భయమును వ్యాసుని 

'భ్యేయమును నొక్క_ కే! అయినను, రచనావిధానమున ఏ రవలంబిం 

చిన మార్లములు వేరు. భారతకథను ఆకర్ష ణీయముగ రసవంతేమయిన 

విధమున కావ్యముగా తీరి దిద్ది పజల మనస్సులను చూర గొనుట నం 

యాశయము. “కేవలము పురాణ విధానము కవి | (తయము వారికి 

నచ్చలేదు. కానున వ్యాసుని రచనకు కావ్యత్వము నాపాదింప జేసిన 

వారు తేలుగు కవులు, 

ఇమ్ముగ సర్వ ౧లోకజను ఆ అవ్వనియేని ముఖామృ తాంశుబిం 

బమ్మున నుచ్సవం బయిన భారతవాగమృుతంబు కర్ణరం 

(థ మ్మను నంజలిం దవిలి _-తావుదు రట్టి ముసీందిలోక వం 

దు మ్ముని నప్పరాశరసుతుం బ్రణమిల్లి కరము భక్షి తోన్ 

అని నన్నయ భారతము "వ్యాసుని వాగమృతే మదియు దొనిని 

ఛోకులు కర్ణ రంథ)మ్మను నంజలిం దనిలి _కౌవుదు రనియు వర్ధిం్మ 
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సాడు, ఈ భావమునే తిక్క_న “భారతామృతము కర్ళఫుటంబుల నార 

(గోలి యాం(ధావలి మోదముం బొరయునట్లుగ.. తాను భారతము 

రచింతు నన్నాడు. భారత విషయమున నన్నయ తిక్కన లిరువ్రురకును 

ఇట్లు భావైక్యము కలదు, భారతమును వర్శించుచు ఏరు వాడీన 

యవమృతశబ్దము గు_ర్జింపదగినది. అమృతశళబ్దముచే బోధ్యమైనది ఆత్మ 
సాతౌత్కారమునకు సాధనమైన విద్య. ఉపనివత్తుల యందును, 
ఉత్తర మామాంసయందును బోధింపబడిన ఈ విశిష్ట విద్యయ అవు 
తత్యము నొనంగునది. అట్ట విద్యను బోధించునది గనుకనే భారతము 

అమృతముని చేర్కొ_నబడినది. అట్టి భౌ రళార్థమును లోకులు అన క్రితో 
కర్తపుటంబుల నార(గోలి యానందమును బొందుదు రనుటలో అంధ 
భారత రచన లోకులనాకర్షించునట్టి కమనీయ విధమున నడచినదని 
స్ఫురించుచున్నది. 

కట్టి 'కావ్యర చనా విధానమున కవి|తేయమునకు. ఒరవడి యయిన 

వాడు వాల్మీకి. భారత రామాయణములు గెండును, ఇతిపోనములు, 

మహాకావ్యములు, అయినను, రచనా విధానమున సీ ₹ంటికిని భేద 

'మెంతయోా కలదు, వశ్యవాక్క_గు వ్యాసుని రచన (పకృతి సిద్ధముగా 

స్వేచ్చగా, అర్థభావములను అనునరించి సిద్ధించినది.. "కావున స్వేచ్చగా 

(పకృతియందు పెరిగి అనేక ముఖముల ' వ్యాపించి గంభీర స్వరూప 

మును గైకొన్న మహారణ్యమువల భారతి రచన గోచరించుచున్నది. 

ఇందలి గాంభీర్యము, గారవము నినర్షమగు (పకృతి సౌందర్యము 

భగవత్సృస్టివలె అద్భుతావహమైనది. కావుననే, “బుద్ధి బాహు 
విక్రమమున దుర్లమార్థ జలగారవ భారత భారతీ నము(దము దరి 
యంగం నీదను విధా\తునై నను నేరబోలునే”- అని నన్నయ చెప్పి 
యున్నాడు. వాల్మీకి రామాయణ రచనా విధానము వేరు. వ్యాసుని 
రచన (పకృతియందలి మహారణ్యమును పోలుచుండ, వాలీ స్ రచన 
తీర్చిదిద్దిన మహోద్యానము వంటిదిగా గనబడుచున్న ది. శబ్దముల 
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కూర్పు, అర్థమును _పసన్న ముగ వ్యక్తము వేయుట, భావములను 

మనోహరమగు విధమున గూర్చుట, వర్ష నలచే సన్ని" వేశములను రమ 

ణ్రీయముగ నొనర్చ్బుట మున్నగు (పథాన కాన్య లశ్షణములు వాల్నీకి 

రామాయణమునందు కాననగు విధమున వ్యాస భారత రచనయందు 

గోచరించుటలేదు. ఇందులకు ఈ మహర్షుల భిన్న దృక్పథములే 
హేతువులు. వాల్మికియందలి యీ కావ్యవిధానమే తేలుగు కవిత 

యము వారికి ఒగవడి యయినది, 

“దుర్భర తపోవిభవాధికునా గురుపద్య విద్యకు నాద్యు నం 

బురుహగర్భవిభున్ (బచేతసుప్పుతు భక్తి దలంచుచున్”- 

అని నన్నయ వాలీ శ్రైకిని మొదట (పశంసించి తరువాతి పద్యమున 
వ్యాసుని తలచియుండుట గమనింపదగినది. అందును, గురుపద్య విద్యకు 

నాద్యుడు వాల్మికియట. చారి (తక దృష్ట్యా భారత రచనకు తరువాతనే 
రామాయణ రచన జరిగినదని యభి పాయము కలదు కదా! అట్టుండ 

గురుపద్య విద్యకు చాలీ 8 ఆద్యుడని నన్న య నుడువుటలో నభిపా్రాయ 
మేమైయుండును ? భారతమందలి క్రవితయందు క ంకున్ము రామాయణ 

రచనలో విశిష్టమైన రామణీయక్రత నన్నయకు గోచరించియుండుటచే 
పద్య విద్యయందు వాల్నీియే _పథముడు, అనగా, మొదట పేర్కొన 

దగిన వాడు అని యఖి (వనాయపడి యుండునని యూహీంపవ లసియుం 
డును, కావుననే వాలీ కి రచనను ఒరవడిగా పెట్టుకొని నన్నయ తన 
పద్యరచనను సాగించినాడని చెప్పవచ్చును. ఈ 'పద్యవిద్యి యను 
(పయోగమును బట్టి చూడ నన్నయ నాటికే పద్యరచన ఒక కళగా 
యు౦జెనని తలంపవలసి యున్నది. 

అలంకార (గంథములు కావ్య _పస్థానములు అప్పటికే (పచా 
రమువకు వచ్చినవి కావున “కావ్య సౌందర్యమును పోషించు నాస క్షీ 
కలిగినది, 
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మరియు (ప్రసన్న కథా కలి తార్థయు క్రీ. అత్షరరమ్యతే, నానా 

రుచి రార సూ క్రి మున్నగు కాన్యర చనా విశిష్ట లతమణములను నన్నయ 

పేర్కొని యుండుట కూడ ఈ యభిపాయ మును బలపరచుచున్నది. 

కావున నన్నయ నాటికే పద్య విద్య కెనుగున బాగుగ నభివృద్ధిగాంచి 

యుండినదని యంగీకరింపక తప్పదు. అట్టి పద్య విద్యకు భారత రచనే 

స్టిరల్వేము కల్పించి దాని నొక కళగా తీర్చిగొ్ద్ది ఆదికవి యను గౌరవ 

మును పొందినాడు. భారత రచన నన్నయ యొక్క మొదటి కావ్య 

మని కూడ నంగీకరింప ఏలులేదు - చూడుడు. 

విపరీత (పతి భావ లేమిటికి నుర్వీనాథ యీ పు తగా 

_తపరివ్వంగ సుఖంబు 'సేకొనుము ముకౌహార కర్పూర సాం 

(దపరాగ (పసరంబు చందనము చం(దజ్యోత్స్న్న యున్ వుగా 

(త్ పరిమ్యంగమునట్టు జీవులకు వాద్యం'బే కడున్ శీతమే ! 

అని మాధుర్య (పసాదములుగా శయ్యా సౌభాగ్యముచే 

నొప్పుచు, రమణీయార్థమును లలితేములగు పలుకులచే (పతిపాదించుచు 

నై సర్షికములు నర్గపోవకములు నగు నలంకారములచే శోభిల్లుచు నుం 
"జెడి యిట్టి పద్యరచన నన్నయ (పథమ (పయత్నమని తలంచుట 

యెట్లు ! '_సాకృనజన్నవిద్య యంతయు నన్నయ కీ జన్మమున సిద్ధించి 

యుండవచ్చును. అయినను అభ్యాసము "లేని బే యెట్టి విద్యయు పరి 

ఇతస్థితిని అందుకొనదనుటలో వి(పతిప_క్తి యుండదు. భారత రవనా 

రంభమునకు పూర్ణమే నన్నయ పద్య విద్యను సాధించిన వాడనియు, 

మహా కావ్యములు కాకున్న ను ఏవో కొన్ని కావ్యముల్యనై న రచియించి 

యుం౦డుననియు నా నమ్మక ము. 

వమూసిపాద (పతిస్థాంత్యమగమ శా సరీ స్సమాళి” 

అను విధముగ వాలికి నోటినుండి వెలువడిన సరన్వతివలెనే నన్నయ 
(60) 
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నోటినుండి ఒక్క_సారిగా ఇట్టి భారతరచన ఊడి పడిన దనువారిత్రో 
నేను వాదింప జాలను. నా యభి(పాయ మిదియని చెప్పి నమస్క 

రించుబయే నేను చేయగలిగిన పని, 

పరమ వివేక సౌరభ విభాసిత నద్దుణ ఫుంజవారి జోత్క_ర 

రుచిరములు సక్రలగ మ్యసులీర్ణములు. మహామనోహార సుచరిత) పొవన 

పయః పరిపూర్ణములు నయిన సత్సభాంతేర సరసివనములను ముదం 

_ బొనర కొనియాడినవాడు నన్నయ. ఈ సభాంతర సరసీవనములలో 

శాస్త్ర చర్చలే కాని కావ్యాలాపములు కావ్యపఠనములు ఉండ లేదని 

యూహించుట యెట్లు? ఉభయభాషా కావ్యరచనాభి శ్ భితుడు 
సత్చ్పతిభాభియోాగ్యుడు అని నన్నయను రాజన చేర్యదుడు నిరాధార 

_ ముగ (పశంసించినాడని యొట్లు చెప్పగలము. మరియు తనకు సహో 
ధ్యాయుడయిన నసారాయణభుట్టు వాజ్మయ . దురంధరుడు అనియు 

_ సంస్కృత కర్ణాట వాళ్ళ తాం్యధభాషలలో కవిరాజశేఖరు డనియు 
వర్శింపబడుట కేవలము లాంఛనమని చెప్పలేముకదా! వీని నన్నిటిని 
బట్టి చూడగా భారతరచనా కాలమునశే నన్నయ సంస్కృతాం(ధ 
కవీతా రచనయందు సిద్ధహస్తు స్తుడయి యుండెననియు, ఆ అత్మ 4 విష్వొన 

మును అధారముగ గొనియే మహాభారత సము | దమును రయం 

నీదుటకు పూనుకొనెననియు విశ్యసింపక తప్పదు. 

అదికాక, తోరకాసముదయ ములను -లెక్కించుట, సర్వ 'వేద 

శాన్ర్రముల య శేషపారమును బొందుటయు నెట్టిదో భారత రచన 
గాపంచుట యట్టిదని చెప్పికొనిన నన్నయ దానికీ అయ శ క్రిసామ 

ర్థ్యములు అర్హతలు శిక్ష ణాభ్యాసములు లేనిదే త 'న్నృహా కార్యమునకు 

పూనునట్టనాడు కాడు, _ అవిరళ జపహోవితత్పరుడు,. నద్వినుతొవ 
దాత చరితుడు నిత్య సక్యవచనుడు - అను వెేేషణములు కూడ్ర గమ 

నింపదగినవి. పంచమ వేద మని గారవింపబడుచున్న మహాభార తమును 



క వితారీతులు 
475 

స్పృళించుటకు మాగతమే కాక అనువదించుటకు పూనుకొనవలసిన 

వ్యకి యెట్టి యోగ్యతలు కలవాడే యుండవలెనో యిందు వ్య_కృము 

చేయుచున్నాడు. అవిర శభజపహోమతత్సరుడు కనుక _పాపంచిక క హయ 

ములయందును ధనక నక పదవీ వ్యామాహములందును ఆసక్తి యొర్పడ 

తలేదనుట గమ్యమాన మగుచున్నది. అట్ట (పాపంచిక విషయాళితు 

డయి నప్పుడే భారత 1 పోక్రములగు వేదాంకాన్థాదులను ధర శ్రసూయ గ్ర 

మును తాను దర్శించి యితరులకు బోధింపగ లడు, అన్తే తద్య్వ కె 

మొక్క_ జీవిత చరితియు నిష్క-ళంక ము; లోకహితమును కాంఖీంచు 

నదియు కూడ నయియుండవలెసు, లేనినాడు వ్యాసు డుగేశించిన 

విశ (ైయమును తన రచన వలన సిద్ధింప చేయ లేకు, అందుననే సద్వి 

నుతావదాతచరితుడని తన జీవితచరిత్ర యిట్టిదో, భారత రచనకు 

గల యర్హ్య్భతే యెట్టిదో నూచించినాడు. అశ కొను నిత్య సత్యవచను 

డనియు వెప్పకొనవలసిది.భారతామ్నూయముంవై లోకమునకుఅందును 

పండితులకు నా డుండిన గారవమట్టిది. అట్టి పంచమ'వేధమును అను 

వదింప బూనుకొన్న వ్యకి విషయమున పెదవి విరుపులు, నందేహ 

ములు పండితులలో కలుగక పోను. కావుననే నన్నయ తన యర్హ్శ త 

లను కొంతకు కొంత ముందుగా నివేదించుకొనవలసి వచ్చినది, 

ఈ విధముగా (పతిభాొ వ్యుత్ప_త్తీభ్యానములకు అకళంక ము, 

నుదా త్తేము నగు జీవితము తోడగుచుండ భారతే రచనచే విశ్వ జేయ 

మునకు పూనుకొన్న వాడు నన్నయ, భారతేము నాం_ధీకరించుటలో 

నన్న య యవలంబించిన విధానమును స్వతంతమైన చె. వ్యాసుని కథా 

(ప్రణాళికకు వ మాాతమును భంగము కలుగనీయక త త్తత్క-థాంగ 

ములను కావోన్టచిత మగు రీతిగా చి తించుచు, క ఖార్థమును పాఠకు 

నకు (పనన్న మగునట్లు చేయుట నన్నయ యవబంబించిన పద్దలి* 

మూలమున వి సృృతముగ తనకు తోచిన భాగములను క థా సౌస్ట్రవము 

నకు అనుకూలించునట్లుగా కుదించుట మూలమున వర్జ్య ఏీయ మైన సన్ని 
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వేశము ఈ పుత్ప్స్పృష్టము వూతమే అయియున్న "వో దానిని పెంచి 

వర్ణించుట, తన కాలపు రూడఢినిబట్టియు సాంఘిక వ్యవస్థను బట్టియు 

అనుచితములని తోచిన వానిని తొలగించియో శేక జెచిత్యాను 

గుణముగ మారియో కథను నడిపించుట ఇతడవలంబించిన విధానము 

లలో కొన్ని. 

సత్యవతీ పరాశర సమాగమమును వర్షించు భుట్టమును పరికిం 

తేము. యమునయందు ఓడ నడపుచున్న మతే గ ంధిని తీర్థ మాతా) 

పరుడగు పరాశరమహర్షి గాంచినాడు. 

“అతీవ "హపసంపన్నా మ్, సిద్ధానా మపి కాండీ తామ్, 

బారుపహాసిసీమ్, రంభోరూమ్, దివ్యామ్, "తామ్ 

వానఏమ్ కన్యామ్. --- 

తొలి చూపుననే మహర్షి కామించినాడు. 

“నంగమమ్ మవు కళ్యాణి కురు సే త్య్వభ్యభాషతి 

పరాశరుడు మహర్షి, తవోధనుడు, లౌకిక వ్యాపా రాదులను 

లవీంపనివాడు, తాత్కాలికముగ విధి పాబల్యమున "కామమునకు 

లోనై “కళ్యాణి, మమసనంగమమ్ కురుష్వ” అని సూటిగా, వఏమూ(త 

మును వ(కోకాదుల కవకాశము లేక, జంకు బిడియము భయము 

అనువాని పన క్రి లేక, దప్పిగౌన్నవాడు జలము నర్థీ ౦చినట్లు, ఇం[దియ 

తృ ్ వి నాశించినాడు. ఇది ఆ మహర్షి జీవితమునకును ఆ (పకృతి సన్ని 
వేశమునకును సరిపోయిన వర్ల న, ఏమి చెప్పుటకును నోరాడని సత్యవతి 
స్రీ (పకృతికిని (పవృ త్తికిని సహజమైన విధమున - 
“సా (బపీత్ పశ్య భగవన్ పారావానే స్ట్తాన్ బువీ.న్ల 
ఆవ యోర్ష్భృష్టయో శేధిః కథంతు స్యాత్ నమాగమకి” 

అని _పశ్ని౦చి తప్పించుకొన జూచినది, మహర్షి యయిన వానిని అధిశ్నే 
పించుటకుగాని, నిరసించుటకుగాని ఇష్టపడక క్షీ స్ట్రపరిస్థితినుండి చల్లగా 
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తేప్పించుకొను (స్రీ వయత్నే మందు వ్య కృమయియున్నది. సత్యవతికి 
గల ఆత్మని శ్యానముకూడ (పకటిత మే, "కాసి, మహర్షి తన తపః 

ప్రభావముచే. సకలదృస్టిరోధకమైన నీహారతిమిరమును తత్సణమే 
కల్పింపజేసినాడు. తేద్బ)భావదర్శనముచే సత్యవతి విస్నితురాలై నది. 

“విసి కౌ సా భవత్ కన్యా (ఏీడితా చ తపసిసీ” 

సిగ్గును, పిన శ్రయమును ఆమెను లోగొన ని: పాపము. అయి 

నను ఆత్మ పత్యయమును గోల్రోక. 

ోవిద్ది మామ్ భగవన్ కన్యామ్ సదా పితృవశానుగామ్ 

త్యత్సం యోగాచ్చ దు ప్వేత కన్యాభావో వుమూనఘు 

కన్యా తే దూవి."తేవాపీ కథమ్ శమె ద్విజోత్తమ 

గృహమ్ గన్తుమ్ బుపే. చాహమ్ధీమన్ నస్థాతుముత్ప హే 
ఏతత్సంచి_న్హ్య భగవన్ విధత్స(య దన_న్గరమ్" 

అని పలికినది. తాను కన్య, తండి యధీనమునం దుండునటి, తేన కన్యా 
తము దూపితము కాగలదు, అట్లగుచో 'తా నెట్టు నిలువగలదు _ 

అను విషయముల నేకరువు పెట్టి, బ్రవన్నియు బాగుగ యో చింపుము 

ద్వెజో _త్హేమా అని 'ాచ్చరించినది. ఈ పలుకులే మవార్షికి (పీతి 

జనింప్క తన సంగవుముచే నామెకు కన్యాత్వము దూవితము కాదని 
చెప్పి, యోజనగంధి త్వాది వరము లిచ్చి ఆమె జన్నవృ త్తొాంతమును 

కలిపి తన తపశ్శ క్షిచే నామె యెదు రాడకుండునట్టు చేసినాడు బుపి.. 
అట్లు లబ్ధవరయుు (పీతయు, (స్రీ భావ గుణభూవమితయు అయిన 
యామె మహాద్భుత కర్మలను ప్రదర్శించిన బుషి. సంసర్హమును పొంది 

నది, ఇది మూలమందలి కథన విధానము. 

పరాశరుని గూరి ఏన వర్ణన 'యేమా]|తమును మూ లమునందు 
"లేదు, కాని నన్నయ. 
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గతవుదమత్సరుండు (తైజగడినుతుండు వసిస్టపొతు డు 
న్నతమతి కక్కిపు(తు డఘునాశన ఘోరతపోధనుండు సు 

(నతుడయి తీర్థయా,త చనువాడు పరాశరుడ న్నునీం్యదు డ 
య్యతివ తేలోదరిన్ గనియె న య్యమునానది యోడశేవ్రునన్, 

అని యొక పద్యమున శ్ సన్ని వేశమునకు ఆరంభముగా పరాశర 

మహర్షి ని వర్ణించినాడు. తేపోధనుడై, బువీ.మయైయుండిన పరాశరుడు 

ఇం_దియనిచేత యగుటకు బదులుగ ఇందియములక లోనై సత్యవతి 

యందు 'సవర్శించినాడు. ఈ కార్యమును సమర్థించుకోనుటకు పరా 

ఛర్రుపి వర్ణన అవసరమైయున్నడి. మదమత్సరముఒను జయించినవాడు, 

(బిజగదింనుతుడు. ఇమే (కుల కులగురునగు వసిష్టుని మనుమడు, ఇంతియ 

కాక పాపమును నశింప చెయునట్టి ఘోేరతిపోధనుండు- అట్టివాడు 

సు_వతుడయి తీర్ణయా|తే చనుచు కర్నపరి పాకము ఇందియ వశేంవదు 
డయినాడు, ఈ రార సత్యవతీ సమాగమ వృత్తాంతేము సామాన్య 

కాముక వృత్తాంతము కాదనియు లోకశకాతీతమైన విషయమనియు 
తెలుపుట నన్నయ యుగ్గౌశము, కావుననే పరాశరు జెట్టిమహర్షి యో, 
ఎట్టి అభునాశన ఫఘోరతిపోధనుడో వివరింపవలసి వచ్చినది. అతని 
వివయమున ఇది పాసమును కాదు అతని నిది స్పృృశింపను స్సృశింపదు, 

ఇట్ట మహర్షుల _పవ _క్తిలో తాత్కాలికముగనై నను జరిగిన యిట్టి 

సంఘటనలు తౌమరహాకు నంటని నీటిబిందువ్రులవంటివని సూచించుట 

నన్నయ యుధైెశము. లోశాతీతు- గు మహావురుషులయెడ భక్తి వ్శ్యా 
నము లుండిన వ్యాసుని కాలమున ఇట్టి బివరణ కవనసర ము "లేకపోయి 

నది, కావున వ్యాసుడు “శీర్థయా గ్రాన్ పరి (కామన్ అపశ్యత్ వై 
పరాశరః_ో అని ఒక వాక్యమున సామాన్యము గ చెప్పి విడిచిన దానికి 

నన్నయ కాలమున వివరణ కావలసివచ్చినది. మరియు “మునివరుండు 

తన యఖి[పాయం బక్క_న్యక కరిగించిన నదియును దీనికొడంఒడనినాడు 
నా కలిగి యి ముని శాపంబిచ్చునో యని వెజచియిట్లనియె : : 
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తరల | “తనువు మోన్ఫొలవల్సు జాలరిదాన నట్టును గాక య్ 

ననఘ కన్యకం గన్యకా|వత మంతరించిన నెట్లు మ 
( ళు 

జ్ఞనకు నింటికి. బోవనే ర్హుం (బసాదబుద్ధి యొనర్పు న 

న్నునిగణో త్తమ నాకు దోషవిముక్రీ యెట్లగు నట్టుగాన్.” 

అని పలికినది చేపవాననతోడి తనువ్రుగలదాన ననియు, జాలరిదాన 

ననియు వర్ష నలు నన్నయవి. వీనిచే పరాశరునకు జుగుప్ప కలిగించి 

అతనిని విషయ విముఖునిగ నొనరించుట సత్యవతి (పయత్న ము, 

అతడు ద్విజ్ శ్రముడు, తాను జాలరిది- అనియు పెర్కొన్నది. పరా 

శరుని కాలమున వర్ష విషయకమగు నిర్బంధములు తక్కువ కావున 

వ్యాసు డా (ప్రనక్షిని తేలేదు. నన్నయనా డది (ప్రధానమయిన 

విషయము. కావున 'తాను జాలరిదాన నని 'చెప్పియు సత్యవతి అతనిని 

మరల్చ జూచినది, అయినను సత్యవతి కన్యాత్వ్యము దూప్తము 

కాదనియు ఆమె వసురాజ సంతతి యనియు నచ్చజెప్పి యోజన గంధి 

త్వమును సిద్ధింప జేసి బుషి యామె నొడంబడునట్లు చేయజూచినాడు. 

అప్పటికిని వెనుదీయుచున్న సత్య నతి. 

33 

“ఎల్ల వారును జూడంగ నిట్ట బయల నెట్లగు సమాగమం" బని 

మరియొక యడ్డు చెప్పినది. మాలమునందువలెనే యిందును (ప్రీస్వళా 

వోచితమగు (సవృ_త్త్రీయు వరఠూనురూపముగు ముగ్ధత్యమును 

చక్కగ |(పదరక్శితములయి యున్నవి. వైన చెప్పిన విధమున పరాశర 

మహాముని వర్ష నను చేర్చుటచే (పక రణమున క "చిత్వము సిద్ధించినది, 

సత్యవతికి సిద్ధించిన యోజనగంధిత్వోమును గూర్చి పెంపుడుతం డీ 

యగు దాశరాజు (సశ్నించినట్లును, పరాశరముని దయవలన కలిగిన 

దని యామె బదులు చెప్ప నెల్ల వారును హార్షించినట్లును మూలమున 

గలదు. తండి కూతుల మధ్య జరిగిన ఈ నంఘటన- కావ్యదృశ్వ్యా 

 అనుచితేమని కాబోలు నన్నయ విసర్టించినాడు. ఇది నన్నయ పాటిం 
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చిన విధానము. అనువాదమున గల యీ (కింది పద్యమునుగూర్చి 

యొక మాట ఇచెష్పవలసియున్నది. 

“ఇ శ్తేకతంబ యేక వన్రుమయి యోడ నెక్కనచ్చు వారి 

నిరీకీంచుచున్న నత్యవతిం జూచి యా మునివరుండు దానియందు 

మదనపరవకల్రై. దాని జన్మంబు తన దిన్యాజ్ఞనంబున చెటిగి 

యయో్యడ యెక్కి. దానితో నొక్కటం జని చని. 

చపలాథే, చూపులబాడ్సున కడమెచ్యుం 

జిక్క_ని చనుంగవం జీణుంగోరు 

నన్ను వ కౌందీగ యందంబు మది నిల్చు 

జఘనచ క్రంబుషై జలుపు దృష్ట 

యభిలావ, మేర్చుడు నట్టుండగా6 బల్కు- 

చేడ్క_తో మజుమాట వినగ దివురు 

నతిఘునలజ్ఞావనత యగు నక్క-న్య 

మై బడి లజ్జయుం బాపంగడంగు 

నెంత శాంతులయ్యు నెంత జిలేం్యద్రియు 

లయ్యు౬ గడు వివి _క్షమయినచోట 

నతుల గోస్ట్ ( జిత్తచలన “మొందుదు చెందు. 

గాముశ క్షి నోర్వంగలరె జనులు.” 

ఈ వర్ణన మూలమున 'నెందును లేదు. నన్నయ (వాయను 

లే దని నా దృఢవిశ్వాసము. ఈ సీనపద్యమున వర్శితమయినది చిర 

కాలాభ్య_స్తమయిన కాముక చిత్తవృత్తి. జీవితమున మొదటిసారిగా, 
బలవద్విధికారణముగా-- మహ్టికి గలిగిన ఇం(దియేచ్చ కాదు. అసు 

నాశన ఘోరతపోధనుడు, _విజగద్వినుతుడం నైన పరాశరునివంటి 
మహర్షి యొక్క "తాత్కాలిక చిత్త వికృతియొక్క_ వర్ల న కొ దిదెం 

ఎర్ర వర్ల న కొంతవరకు కీచకుని విషయమున అన్వయించు నేమో కాని 
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లో కాతీతులగు మహాష్టల విషయమున నన్వయింపదు. కావు సవృ ్ తికి 

లోనుగానివాడు పరాశరమహర్షి, అట్ట అనుభపళూన్యుడై నవాని 

యిం(దియవి కారము, (పవృ _త్తీయు) శణికమును, బా హ్వాండియ 

(సచోదితము, మానసిక (పవృ తిరపితము నయియుండునే కాని 

యిందు వర్శితమైనట్లు కాముక భావనా (పాబబ్యమునకు లోనై నటి 

కాదు. కీచకుని (పవృ ్తిని వర్ణించుపట్ల తిక్క_నయు నిట్టి జుగుప్పావ 

హముఎగు వర్షనలు గావింప'లేదు. కవి| త్రయమువారు పాటించిన 

శచిత్యము, నంయమనము నట్టివి. కావున ఈ పద్యము తర్వాతి కాల 

మున మహానుభావు లెవ్వరో చేర్చియుందురని నమ్ముచున్నాను. 

భాహావిషయమున నీ పద్యమును పరిశీలించినను నా యూహయి 

బల్రపడునట్టున్న ది, వుదియు "దేశ మందున్న (వాత| ప్రతులలో కొన్ని ౦ట 

సి పద్యము “కాన రాకుండుటయు గమనింతురని నా ఆశ, 

మరియొక సందర్భమును గ మనింపుడు. పాండురాజునకు ముని 

శాపము కలుగ, కుంతి భ్రృ_వాణ రతు.ణార్ధమై ఐబరంతేరమును జాగ 

ఒదాక్రత వహించి యుండినది. కాని విధి బబియమెనది. వసంతబుతు 

విజృంభణసమయము, కుంతి _బావ్మాణభో జనమున నిమగ్నుమొ 

మూ దీరతణంబునం చేవురియున్నది,. యువతి, లావణ్యవతి, యగు 

మూ[దితో పాండురాజు వనమున (కుమ్మ రుచుండి, మనసిజరాగ 

మళ్తుతకై , శాపభయమునుకూడ విస్మరించి, మా(ధి వారించుచున్నను 

మానక - అనర్థమునకు గురియెనాడు., కావ్యదృష్ట్యా గమనించువో 

'పధానములైన యంశే ములు- మా।దీచేవి 'తారుణ్య లావణ్య సంపద, 

రాగోద్దిపక మగు వసంతవిజృంభణము, మా|దీ వాండురాజుల "ఆకు కొం 

తమునకు నవకాశము. ఇందులో మూడవది మూలమునను, నను 

వాదముననుకూడ సమానమే, మాది సౌందర్యము మూలమున 

వర్ణ తమైన పథము = 

(61) 
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“తాం, వయః స్థం, తేనువాసనసామ్, రాజీవలోచనామ్... 
దృష్ట్వా కావువ ళీకృతః సః తం కామం నియంతుం న శశాక్ట 
కామపరికా తా సః మా దీం మైథునధ కణ బలాద్. అన్వగచ్చత్ త 

“వయః స్థం, తనువాససామ్ 'రాజీవలోచనామ్ి అను మూడు 
విశేషణములును నాభి పాయగర్భితములు, గంభీరములు- ఇ్రకతిహోన 
దృష్ట్యా మూనవ (పకృతిదృషస్ట్యా చాలు, కాని, వావ్యదృప్ట్యా- వాలి 

“చారుసువర్ధ్య పహోసి నవచంపక భావయు సిందువారము 
'కారమణీయయున్ వకుళదామవతంసనయు వై యపూర్వశ్ళ్చం 
గారవిలాసలీల యొనంగం దన ముందట నున్న మాది నం 
భోరువా నేేతం జూచి కుపపుంగవుం డంగ జరాగమత్తుజై ,” 

అని మాద శృంగారమూ రిని చి(కెంచినాడు. వాండురాజు అంగజ 
రాగమత్తు డగుట కిట్టి అపూర్వ నాందర్భమూర్రిని, అందును నతని 
(పీయపత్న్ని ని, వసంకావిర్భావముచే వికసించియున్న (పకృతిమధ్య 
మున- 'పత్యతేముగ నిలుపవలసివచ్చినది. ఈ పద్యమందలి,_ “తన 
ముందట నున్న అను _పయోగమును, “కురుపుంగనుడు అను 
(పయోగమును గమనింపుడు. ఏనిచే గమ్యమానమగు అ(పక్ళత 
విషయము సహ్ఫృదరుక్ర వేద్యము. ఈ (ప్రయోగములు పయత్న 
సిద్దములు "కావు, అ(పయత్న ముగ వచ్చిపడినవి- యని యెనరై_న 
నావేవించుచో-_ నింకను మంచిది. Unconscious 22+ లో రావు 
ణీయక మెక్కువ, 

ఇక. మూలమందలి వసంత వర్ష వ 

“సువుప్పితనశేకా'లే కదాచ్చి న్మ ధుమూధ వే 
భూతసమ్మోహానే "రాజా సభార్యా వ్య-చరద్ వనమ్, 
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సలాశై స్పిలకై ళ్చూ లై శ్చంప్కకై8 పారిభ (దకైః 

అనై్యైశ్చ బహుభిర్యృతైః ఫలవుష్పునమృద్దిఫిః 

సా పదింని తమ్ 

జంస్టా న శ్చేవవి న పన్నిన క వరము వ్ (నం సం బత (పజ హృది మన్న థః 

ఈ వస్తువ్రునే నన్నయ చి(త్రించిన విధము-- 

“కమ్మని లతాంతములకు మొునసివచ్చు మధు- 

పమ్ముుఐ సుగీతనినిదమ్ము లెసంగెం జూ 

తము ఎల లసత్రి-నలయ ముల సుగంధిముకు 

ములను నానుచు ముద మ్య్చొునర వావా 

లము లగు కోకిలకులమ్ముల రవమ్ము మధు 

ర మ్మగుచు విన్చె ననిశమ్ము సుమనోభా 

రమ్ముుల నశోకనికరము లును జంపకచ 

యమ్ములును గింశుక వనమ్ములును నాప్పెన్. 

“చందన తమాల తరులందు నగరు దుముము 

లందు గదభలీవనము లందు లవలీమూ 

కందతరుషండములయందు ననిమోలదర 

వింద నరసీవనములందు వనరాజీ 

కందల్సిత పుషృమక రంద రసముం దగులు 

చుం దనును సౌరభము నొంది జనచి తా 

నందముగ 6 (బోషీతుల "డెందములఅలందురంగ 

మందమలయానిల మ మందగతి విచెన్.”” 

వ స్తుభావములు శెండింటను సమానమే కాని, మూలమందలి 

రచన భావగర్శితము, బుతపదపరిమితము, గంభీరము. అనువాదవుందలి 

రచన భావోద్దిపకము మధురశబ్దవిన్యాసపోపితము, రమణియార్థస్ఫోర 

కమునై రసికచి త్తస్పందక మై యున్నది, కావుననే రచనకు కావ్యత్వ 

మబ్బినది. 
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ఆల్య not what is said but how it is said - tha 
matters in Poetry” అని యొక విమర్శకుడు, అనగా- రచనకు 

కావ్యత్యమును సిద్ధింప జేయునది “చప్పెడితీరు”- అని భావము, ఈ 
భావచి_తణముయొక్క- తీరునే-దండి “మార్లిమని పేర్కొనియున్నాడు. 
దీనినే వామనుడు- కొంత మెరుగు పెట్టి “రీ యని వ్యవహరించినాడు. 

'కావ్యలతు,.ణములుగా దండికి గోచరించినవి,. ఓజో _పసాద మాధు 

'ర్యాదిగుణములు--పది. 

నైవ - (పసాద - నమత - మాధుర్య - సుకుమారత-_అర్థవ్య క్కి 
ఉదారత - ఓజస్సు - కాంతి _ సమాధి" 

దండి కావ్యాదర్శ (పథమ పరిచ్చేదమున నిక్కు..వ భాగము- 

వైదర్భీ గాడీ మార్గముల ఏభేదమును (పతిపాదించుటశే వినియుక్త 
మైనది. అందును వై దర్భీమార్లమునం'దే డండికి అధికాదరము, శేష, 
(ప్రసాదాది దశగుణములే చై దర్భీ మార్లముయొక్క_ (పాణము, గెడ 
మార్లమున నివి విపర్యయములైై కనిపించును, 

“ఇతి ంవెదర్భ మార్లన్య (వాణా దశగుణా; న. ' 

"లేహిం విప పర్యయః (పాయో దృశ్యతే గాడవర్డ్మని,” 

దండి గుణముల కీ విధమున నిచ్చిన స్థానమును వామను డింకను 
దృఢముగ . నొనర్భ్చినాడు. 

“కావ్యశోభాయాః కరారో ధర్మా గుణాః 

త్ర దతిశయహేతువ స్తు అలంకారాః పూర్వే నితా ఫీ” 

కావ్యసౌందర్య 'హేతువుల న ధర్మములు గణములు, సౌంద 

ర్వమున కతిశయము కలిగించునని మ్మాతము అలంకారములు, గుణ 

ములు కావ్యమున తపక ఉండదగినవి యని నుడివి, ఆ దశగుణముల 

నొక్కొ-క్క-దానిసీ శబ్దమునకూ, అర్ధమునకూ వేర్వేరుగా అన్వయిం 

చుచరా, వివరించినాడు, ఈ వ్రరువది విధములైన గుణములన్ని యూ 
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కలిగి యొప్వునది మై.దర్భరీతి, దీనిని మాతనే నామను డంగీకరిం చి. 

యిదియే 'కావ్యమునకు “అత 2 యని నిర్ణయించినాడు, 

““గ్రీళ్ణి రాత్మా కావ్యన్య” 

ఇట్లు కావ్యత్వసిద్ది క త్యావశ్యకమైన గుణమునంబే రనమున 

కును వామను డవకాశమును, ఉన్నత న్రైనమును కల్పించి “దీ ప్ప 

రసత్యం కాంతి” అని వివరించినాడు. ఏివిధములగు గుణములతో 
కూడిన శ ప్రౌర్థముల సంయోగము “రీతి”_ యను భావమును,- Grace 
అను ఆంగ్గపద భావముతో సరిపోల్బవచ్చును, ఈ “౮720ల శేక 
“ర్రీక్రి?_ యనునది చి త్రవికాన హేత్నువె న దనుటలో ఏి(పతిప_క్తి లేదు. 
ఈ రీతియ నన్నయ రచనయందు _పథానముగ భాసించునది. 

రీతికి (పాధాన్య మేర్ప్చడినంత నే శభా'ర్థముల పొందిక, నాద 

విన్యానము, నడక, శయ్య - అనునవి తప్పనినరి యగుచున్న వి, వీనిలో 

నేది లోవించినను రీతి” సిద్దింపదు, ఒక సం క్తిలో Grace ఉన్న 

దనినంతచే - అంగాంగ భావసౌస్టవ సామరస్యములు, లావణ్య 'తారళ్య 

ములు, కాంతిసఏిలాన ములు, చిత్తహతువగు భావమాధుర్యము-ఉండక 

తప్పవు. కవితమునకు నే రీతికిసీ, తద్రేతువు లగు పై జెప్పిన గుణము 
లకును సమవాయ సంబంధము కలదు. ఆ రీత్రియే నన్నయ సాధించి 
నాడు, మచ్చున కొకటి రెండు పద్యముల నుదహరించి విరమింతేను. 

1. వివిధోత్తుంగ తరంగ భుట్టనచల 'చ్వెలావనై లావలీ 

లవలిలుంగ లవంగ సంగతలతాలాస్యంబు లీశీంచుచున్ 

ధఢధవళాకుల్ నని కాంచి రంత నెదురం దల్తీర "చేశంబునం 

దవదాతంబుజ సినపుంజనిభు నయ్యశోం త్తేమున్ దవ్వులన్, 

మాధుర్యము. 

2. నిండుమనంబు నవ్యనవనీత సమానము పల్కు_ దారుణా 
ఖండల శ న్ర్రతుల్యము జగన్నుత వి(పులయందు నిక్క మో 
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రెండును రాజులందు విపరీతము గావున విపుడసు నో 

పండతి ఫాంతుం డయ్యు నరపాలు6డు కౌపము ((గమ్మరింపగన్, 

(| పసనాదగుణము.) 

ల, నరభాప (పవిము క దారుణ బృహన్నా రాచథారల్ భయం 

కరదై కేయని కాయ కాయములపై. గప్పెన్ దిశల్ నిండ బం 
ధురధా తీధరతుంగ శృంగతటనందోహాంబుమై  గప్వు దు 
రర ధారాధరము. క్త సంతతపయో ఛారావళిం బోలుచున్, 

(ఓీజోగుణము,) 

ఓ పలుకుల ముద్దును గలికి ( కాల్లన్నుల తెలివును వలందచన్నుల బెడంగు 

నలఘు కాంచీపద స్థలముల యొప్వ్పును లలితాన నేందు మండలము 
రుచియు 

నల్దినిలక్రటిల కుంతలముల “కొంతియు నెలబవ్వనంబున విలననమును 
నలసభావంబునం బొలువును మెలుపునుగలుగు న్యరికన్య తలంచి 

తలచి, (అతుర రమ్యుతు) 



నన్నయగారి కావ్యదృష్టె- పక, తి వర్ణనలు 

(శీ) గంగి కెటి లక్ష్మీనారాయణ 
ఏర 

9_12 శతాబ్దుల నడిమి కాలాన్ని స్థూలంగా కావ్యలతుణశా న్రు 

వికాసయుగంగా గుర్తించవచ్చు. భారతదేశం "ము_త్తంమోద కావ్య 
లాతుణికతకు సంబంధించి ఆ నడివికాలంలో పరిశోధనా, పరిశమా 

మిన్ను ముట్టాయి. కావ్యంపట్ల ఒక విన్పష్ట్రమెన లాకుణిక అవగాహాన 

ఏర్పడింది. (పకృష్టమైన కావ్యబంధానికి సంబంధించిన శిల్చరీతి సంపూ 

ర్లంగా వికసించింది, ఇతిహాస _పురాణ-శౌ స్త్ర (ంథాలకంశే కావ్య 
బంధం బలా విఖక్షణమైంది అన్న అంశం గురించీ, తదాత్మ యైన 

"కాంతొసమి త (పబోధ సౌందర్యం గురించీ, త దూప విలాసాకారక 

మైన నిర్మాణ రామణేయ కాన్ని గురించీ, సర్భ్ణలతుణ సంపన్న త 

గురించి సముగమైన చర్చ జరిగింది, 

ఈ యుగం తొలి సమ శ్రంవద్ద నిల్చిన వేంగిపంపడు భారతాన్ని 

'చెళశభావ. అయిన కన్నడంలోకి 'తెన్తూ *వికమూర్టున విజయి అనే 
పదునాలుగు ఆశ్వాసాల రమణీయ 'కావ్యబంధంగా అవతరింపచేనొడుం 

సమకాలిన వైతన్యస్ఫూర్శి అయిన కావ్య (ప్రజ్ఞను నిరూపించినాడు. 
అయితే అబే యుగం మలిగుమా నికి ఒకడుగు ముందు నిల్చిన "వేంగి 

నన్నయ కావ్యరీతిని ఎంతవరకు సమాదరించినాడు ? అనేది (పశ్నే. 

“ధర్మ తత్వజ్ఞలు ధర్ముళా న్ర్రుంబని, అధ్యాత్మవిదులు వదాంత 

మనియు... కవివృహభులు మహాశావ్యమనియ. .. విశజసీనమై 
పరగుచుండ” మహాభారతాన్ని 'వేదవ్యాసుడు నిరి గైంాడని నన్నయ్య 
గారు పేర్కొన్నారు. ఇది మహాభారతంపల్ల నన్నయ్యాగారు చేసిన 
వ్యాఖ్యానం ఆయన దృఫ్థిలో భారతం ఒక బృహదర్థ (గంథం, 

“విశ్వజసీనత-బృహాత్తతి అనేవి భారత రచనలోని మూలసూ తాలు 
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కావ్యత్వం అనేదికూడా ఆ బృహ త్తతలో ఒక భాగమే. అయితే 

అన్ని టికీ సమానమైన (పాధాన్యం వుంది. భారతరచయితకు అన్నిటినీ 

సమంగా నిర్వహించాల్సిన ఆవశ్యకం వుంది, 

పాతల మనోధర్మ చి తణలోన్యూ మూలంలో వేని కొత్త 

మెపవులను సంతరించడంలోనూ (_పభావవంతమైన పలుకులతీరుతో 
దంసర్భదీ కీని కలిగించడంలోనూ నన్న య పాటించిన కావ్యశిల్పాన్ని 
(పగాఢంగా పరిశోధకులు బ్రదివరకూ పరిశీలించినారు. కాని కాన్య 

(ప్రజ్ఞను అరయగల విశేపాలన్ని టిగుండా సంపూర్ణ పరిశీలన ఇంకా 
చేయ లేదనవచ్చు. అలాటి విశేపాలలో (పకృతి వర్ణ నలుకూడా ఒక 
టనడం సాహానం “కాదు, 

కావ్యాన్ని సహజ సుందరంగా తీరుస్తున్న పడు నహాజతనూ, 
సౌందర్యాన్నీ ఇనువుడింపచేయడానికీ (పకృతి వర్ష నలు ఉపకరిస్తాయి. 
'కావ్యశీల్చంలో ఒక భాగంగా అనుకూలిస్తాయి. రానురాను లాతణికత 

వెర్రొవేపొలు వేసి, కవి సమయాల గోడాలో కనులు ఊనాల కో స్తీ 
పట్లకు ఉప (కమించినప్వుడు (పకృతి వర్ణ నలకున్న | వాణవంత స్థానం 

పరా_స్తమైంది కాని మొదట మొదట అలాకాదు. కేవలం వస్తు 
పరంగా సాగిపోతున్న రచనలో అల్నీయమైన భావనలను రవ్యుమైన 
తన ( పతిభా చముత్కాారాలనూ (ప వేశపెట్టడానికీ, సహాజ సౌందర § 
శోభను నమధికం చేయడానికీ (పధానమైన శిల్బావకాశంగా భావించి 
వర్ష్వనలు చేసేవారు కావ్యళోభలో ఏటి (పాధాన్యం గురించే, లాక్ష 
ణికులు అస్టాదశ వర్ష నలలో (పకృతిపరమైన వర్ణనలకు పెద్ద పీట వేసి 
నారు. (పకృతిని వర్ణిస్తున్న ప్పుడు కవి _పదర్శించిన భావ సె ఖరి వాటిని 
కథకు అనువుగా వాడుకొన్న పద్దతి, కథాంశౌలకు పోవకంగా వాటిని స్వీకరించిన త్రీరన్యా అందులో ప్రదర్శించిన భావుకతా, స్ఫూర్తి-ఇవన్నీ 
ఆ కనియొక్కృ_ కావ్యదృష్టిని గణించడంలో ొగా ఉపకరిసాయి, 



కావ్య ఆ కారక లశుణా లలో వర్ణనలు లెక ముఖ్య పిభాగ మనీ, 

ఉత్తమ కావ్యం అస్టాదశవర్ల నా భరితమైందని లాక్షణికులు భావించి, 

ఆ వర్ణ నలను లెక్క_గట్టడా నికి (పనుాత్ని ంచారు. అష్టాదశ సంఖ్య కొంత 

మంది చేతుల్లో ఇంకో మూడొ భాగం కలుపుకున్న దికూడాను, ఆ 

సంఖ్యల వివరాలు ఎలాగున్నా. లాక్షుణికులు కావ్యంలో ఉండతగ్గ 

వర్ణనలంటూా సూచించిన వాటిల్లో నన్నయ భారతానువాదంలోపల 

ఈ (కింది వర్ణనలు మనకు కనిపిసాయి, అని సము(ద, సంధ్యా, వన, 

తపో, యుద్ద, పత దయ; బుతు, వుర, సరోవర, ఉద్వాహ, గిరి, 

శృంగ, సృహ్ఫాూపచయ, జల కేళీ సూర్యోదయ, సూర్యా నమయ, 

చం(దోదయ, రత, శతి, మధు, విరహ్మ దూత, మంతగతులు. 

ఏటిలో (పకృతికి సంబంధించిన వర్ణ నను మాత్రేము ఆ కయించి, 

నన్నయగారి కావ్యదృన్టిని అవగాహన చేసికొనడాని కొక పాతక 

[(పయత్న౦ ఈ వ్యాసంలో జరుగుతుంది, 

నన్నయ వాలా మితంగా మా(తమే (పకృతి వర్ష్యనలను చేసి 

నారు. సందర్భానికి శోభను తెసాయన్న సందర్భంలోనే చాలా సంవే. 

పంగా మూ] తం చేసి డారుకొన్నాడు. కావ్యరమణేయతను సంతరించే 

కొన్ని సన్నివేశాల్లో వకృతి వర్ష నలకు చక్కటి అవకాళ మున్నప్ప 

టికీ చేయ లేదు. శిల్పజ్ఞత కలిగిన మరి ఏ ఇతర సామాన్యకవి అయినా 

చేసిడం దేవా జే మూ అన్న అనువమూనంకూడా వ స్తుంది చేసిన నంద 

ర్భాల్గోకూడా, కేవలం దృశ్యమాన (పకృతినే రమ్యమైన శ బాలంకారా 

తోలవర్శించినాడు. కవిలోని భానుకతకూ, ఊహాదమతన్రైరానికి ఎక్టువ 

అవకాశమిచ్చే భవ్య (పకృతి పర్ల న చాలా తక్కున మనోహరమైన 

ఉపవులుకానీ, రూపకాలుకాని (ప్రదర్శించి నపట్లు, ము_త్తేంమోద 

లెక్క_ గట్టి చూస్తే మాలా తక్కు_వగా కనిపినొయి. అయితే ఆ రెండు 

మూడు పళ్లు తర్వాతి (పబంధరీతికి మేలు బంతుల్లాగా భాసిసాయి. 

62 
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ఆయన స్వాభావిక్రతావీయు డే కాని కాల్చ్బనికతాపీయుడు కాడు, 
(పకృతి వర్ధన సందర్భాల్లో కేవలం నిసర్ల సౌందర్యాన్ని ఛాయాచిత్ర 
సదృశంగా పద్యగస్థం చేయడం కాకుండా, తన నే_తంతో దర్శించి 
స్వ ( పతిభెచోదిత కల్పనారమ్యతను ఆహ్లాదకరంగా మేళవించి, దృశ్య 

జగత్తుకంచు ఊరగతమైన భావ్యజగత్తును అత్షరబద్ధం చేయుట కవి 
లోకంలోని సామాన్య మర్యాద, అలాటి దానిని నన్నయ ఎక్కువగా 
పాటింఛ లేదు, చాలా మితంగా వూ తమే, సార భౌవిక తా (పధాభంగా 
మాగతమే సాగినాడు. మూలంలో అధిక భాగం ఈ వర్ష నలు స్వాభా 
విశ్రపరంగా వుండడంతో, ఆ మోసే అనువాదంలోకూడా అవలం 
వించాడేమో అని అనువమూనించే అవకాశం వుంది. అక్కడ కొద్ది 
వఏిస్ర్రలంగా ఉన్న వాటిని కూడ్రా సంవి_ప్టపరివాడు,. అయితే తన 

(ోతిభతో మరింత తేజోవంతం చేసిన సన్ని వేశాలే "అధికం. కావ్య 
శోభకు అ త్యావశ్యకమని ఎంచిన సందర్భాల్లో అమాలకమైన వర్షనలు 
కూడా చేసినాడు; అయితే అందులోని (ప్రధాన లక్షణాలు- స్యాభావి 
కత్క సంఠీ ప్పత, 

ఇంకొక విశేషం నుంది ఆది, సభౌపర్వాలను దాటి, అరణ్య 
పర్వ రచనకు వచ్చేసరికి ఆయన దృష్టిలో విలక్షణమైన మార్చు 
గోచరి స్తుంది. మొదటి రెండు పర్యాల్తాలాగా కాకుండా అరణ్య 
పర్వంలో అవకాశమున్న ప్వుడల్లా (పకృతి వర్ణ నలను చక్కగా చేసి 
నాడు. “కేవలం సార భావిక తను మా(తమే తన దృకోో._ణంగా ఎంచుకో 
కుండా, న్వాభావికతక్రు మెరుగులు దిగే అతిరమ్య మై న ఊపహాలను 
బోెప్ప్బించినాడు. శ'భాలంకారంతో నెట్టివేయడం కాకుండా, చక్కని 
చమ'క్కా_లతో వృాదయాకర్థ కంగా తీరి ఎదిద్దాడు. అదివరకూ నంత్నీప్ప 
తనే (పధానంగా ఎందుకొన్న నన్నయ్య, (పకృతివర్ష న విషయంలో 
సిపులతను కూడా స్వీకరించి తరువాతి 'పబంధ యుగరీవికి తొలి బీజ 
లను (పదర్శించినాడు, ఒకొొొ_క్క_సారి ఆది, సభిపర్యాలో అలాగ 



వున్న నన్న య్యేనా ఈ వర్ల నలు చేసింది? లేక ఏ (ప్రబంధ పరమేశ్వ 

రుని యుగంలోనో ఇవి (పవీ.ప్తాలయ్యాయా 4 అని అనుమానం 

రావడం కూడా కద్దు, ఆదికవి వాల్మీకిని తలపించే ఎత్తుగడలతో అక్క 

డక్క_డ (పకృతి వర్ణనలు నడవడాన్ని మనం స్పష్టంగా గుర్తించే 

గలము, (పకృతి వర్ణనల పరిధిలో నిలిచి ఒక విషయాన్ని తెల్సి 

చప్పాలంశు, అరణ్యపర్వ రచనకు వచ్చేవరకు నన్న య్యలో కావ్య 

దృష్టి, శిల్పదృ్భప్టి ఇనువుడించాయని చేరొ_నవలసివుంది. మొదట్లా" 

కాన్యద్భృష్టి ఆయన ఆశించిన బృహత్స)యాజకాలలో ఒక భాగం 

మ్మాతమే. కాని ఇక్కడ అది ఒక ఏనము ప్రై ఎత్తేకు చేరింది. ఇది 

రానురాను వచ్చిన సపవాజపరిణామమా ? లేక అరణ్యపర్వ మచనేటప్ప 

టికి పకృతి వర్ణనలకు అధిక అవకాశం ఉన్నది కనుక అంతదూరం 

అఆలోచించనలసిన అవసరం "లేదని భావించడమా + అనేది కొంత ఆలో 

చించవలసిన (సన్న, -మొదటిది "తార్కిక సహజము కనుక, కొంత 

అమోదయోగ్యమైన దే కాని, అంతకంకె మించి నన్నయ్యగా పున 

'రాలోచఛచించి కావ్యదృష్టని నమధికపకచి వుండవచ్చు- అనడం మరి 

కొంత సబబుగా వుంటుంబేమోా. రెండనది తర్క_రీత్యా తలె త్తినప్పటిక్, 

-మొదటి రెండు పర్వాలలోని కన్ని పశేపాలను వి కానదృక్పథంతో 

నజావుగా గమని స్తే ఈ రెండవ కారణం "తేలిపోకతప్పుదు, 'కవమంగా 

మొదటినుండి ఆయన చేసిన (పకృతి వర్ణ నలను గమనిద్దాము. 

ఆదిపర్వం (పథమాశ్వాసంలో (పకృతివర్థ్య నలకు ఎక్క-డా 

ఎడమియక పోయినప్పటికీ, (పకృ ్యేతర వ స్తువర్లనలో సాదృశ్యా 

ర్థము (పకృతిని ఉపబకీంచినప్పటికీ చదానినికూడా (పకృతి వర్ణనల 

(కింద పరిశీలించవచ్చునంటూ ఈ వర్ష నల పరిధిని కొంత విస్ఫృతపరి స్తే 

మహాభారతములోని సర్వపర్వవి శేపాలను ఆదిలో నంటేపంగా సమో 

కంచి, త త్పొ/శ స్వ్వాన్ని (ప్రశంసించే సందర్భంలో సాద్భశ్య(పాయంగా 

(ఫకృతిని వాడుకొన్న సందర్భం వుంది.” తారకా సముదాయముల 
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నెన్నను... బుధ్ధి బహు విక మమున దుర్లమార్థ జలగారవ భారత 

భారతీ సము్యగము చజీయంగ సీదను విధాతృన్నక్తె నను నేరబోలునే. 
"119" 

“అమి తాఖ్యానక కభాఖపుం బొలిచి వెదాన్థామలచ్చాయమై 

సుముహావర్ల చతుష్క_ వుష్పవితతిన్ శోభిల్లి కృస్తార్దునో 

త్తమ నానాగుణ కర్శనార్గ ఫలమై దై (పాయనోద్యానజా 

త మహాభారత పారిజాత మమరున్ ధా(తీనుర (_పార్థ్యమై (1-66) 

యె పద్యంలో తెచ్చిన పోలికలవల్ల ఉత్పన్న మైన గాంభీర్యతనూ, 

జెచిత్యాన్ని, రామణీయకాన్ని రసజ్ఞ లందరికీ హృదయ సేవితమే 
కనుక మళ్ళీ ఈగ్షడిం చడం అటుంచి, గుర్తించాల్సిన అంశం ఒకటుంది, 

బహుభావల్క, బహువిధముల భారతాన్ని వినగోరిన రాజరాజ నేం 

(దుడు నన్న య్యనురావించి తన అభిమతాన్ని ఎఆీగించి, తెలుగులో 

రచింపమని అభ ఫల్సింపగా,; ఆ కపివరుడు అనిన తొొలిమాటకు సంబందిం 

దించిన పద్య్వభగం ముదట సపర్కొనిన 1_19 మాటలు సే, భార 

తాన్ని చెప్పడం (పారంభించి, నర్భపద్య నమిత చేసి ముగింపుగా 

అన్నమాట 1-66 పద్యం. మొదట్లోనూ సాదృళ్యానికి చక్కని 
(పకృతి. చివరా, నాదృ శ్యానికి చక్కని (పకృతి. సాదృశ్యం చెప్పా 

లంశు ఒక పుకృతినే స్నృరించాల్సిన పనిలేదుకడా ! అన్నిటికంళు 
(పకృతి నిండుగా, బహుళోపయో గకరంగా వృుంటుందనడం చేరుమాట, 
సాదృళ్యాని] సుప్త చేతనలోని అభిరుచికీ అత్యంత సన్ని హితమెన 

సంబంధం వుంది,” కీలక మైన మై రెండు చోట్లా, అంశు మొదలు 

పెడుతున్నాప్పుడూ, ముగిస్తూన్నప్వుడూ ఒకే విమయంనుంచీ సాద్భ 
శ్యం తేవడం జరిగింది కనక, ఆ సాదృశ్య నిరుపిత వివయమం'ు 

కర్తకు అధిక (పీతి అని ఇెప్పడం సావాసమూ కాదు, అశా (స్త్రీయమూ 
కాదు. అలాగ ఆ పద్యలక్షణ విశెవణ వలన గాంభీర్యత, ఉదాత్తత 
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అతని వర్ల నల్లో అధికంగా దర్శన మిస్తుందని తలసపోయ డంకూడా 

అలాక్షుణేకం కాదు. 

పై నన్ని "వేశం మించి (పథమశ్వాసంలో (పకృతి (పశంస 

మరెక్కడా కనిపించదు. చేయడానికి అనువైన చోటులుకూడా చేను. 

కాదంశు కావ్యరమ్యత కలిగిన ఉదంకో పాఖ్యానములో పుర, 

జలాశయ, ఉదధివంటి వర్ణ నలు, (ప్రమద్వ రారురు గాథలో శృంగార 

రన దోవాదమువై న ఒకటి రెండు (పకృతి వర్మ నలు చేయుటకు చేయ 

వచ్చును కానీ, అది కేవల కావ్యశీల్పమగ్ను లై న కవులకు సరిపోయిన 

సరిపోవచ్చును గాసి పోరాణిక దృష్టితో బృహాదర్గ నంభావితంగా 

భారతాన్ని నడిపిస్తున్న నన్నయ్యకు నరిపోవు, కథను నిలిపి నడిపే 

అలాటి వర్ణనలు నన్నయ్యాకు అభిమాన విషయాలు కొను. 

(పకృతి వర్శనగా  విప్పష్ట్రంగా పటిచ్చే మొదటి వర్ణన మనకు 

ద్వితీయా శ్వానంలో (పపథ మంగా కనిపిస్తుంది, అది సనముదవర్ల. 

కదు9వ వినతలు కడలి తీరానికి వినో దార్థంగా వివారింపవచ్చి, ఒక 

అశ్వాన్ని చూస్తారు, ఇక్కడ కడలి వర్ణనకు ఎంతో అనుసాలమైన 

సందర్భము. దాన్ని మూలం కంకు మించిన మెరుగుల్లో నన్నయ్య వరి 

౦వాడు కూడా, మెరుగులు చూాపినంతే మా తౌనుతేన (పథాన లవణ 

మైన నంహీప,తేను పోనాడలేను. ఈ వర్ష నకు మరొక విధంగాకూడా 

గొప్ప (స్రత్యేకత వుంది, ముందు వర్ష నను పరికిడ్డైము. 

“అట్టియెడ గ్యదువయు. నినతేయు వినో దార్థంబు విహరించు 

వారు కరిమకర నికరాఘాత జాత వాతొద్ధూత తుంగ తరంగా\(గ 

సముచ్చలజ్ఞైల కణాసార చృటాచ్చాదిత గగనతలంఖబై న దాని నుద్యా 

_ నవనంబునుం బోలె బహువి\|దుమలకాలంకృత టై న దాని, నాటక 

(పయోగంబునుం బోలె ఘన రన పాత శోభిత రంగ రమ్యుంబైన 

చాని దివంబునుం బోలె నహిమకర భరితేంబై న డాని మజియు 2-27 
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చ, అలఘుఫణీం్యద లోక కుహరాంతర దీప్తమణి స్ఫురత్స)భా 
వలిగలదాని కశదుదవాస మహో వతే నీత వీడితా 

వలముసి సాల్వ హెతు వింసద్బడ బాగ్ని శిఖా చయంబులన్ 

వెలిగెడు డానిగాంచి రరవింద నిభాన నలమ్మ పోదధిన్ 2-25 

వ మణియును 229 

ము వివిధోత్తుంగ తరంగ ఘట్లన చలజ్వేలావనై లావలీ 

లవలీలుంగ లవంగ సంగత లతా లాస్యంబు లివీంచుచున్. 2-90 

పై వర్షన అది సభా పర్వము నన్న యచేసిన ఇతర వర్ణ నలన్నిటి 

కంక విభిన్నమైనది. విలతుణమైనది. 

మూలములో ఈ సముద వర్ణన తడ్రాంభీర్య స్ఫోరకంగా, 

అతి దిర్భంగా సాగింది. ఆ విస్తృతిని పరిహరిప్తూ, దె చిత్యాన్ని 

రమణీయతనూ సమధికం చేస్తూ ఒకవచనంలోనూ ఒకటిన్నర పద్యం 

లోనూ నన్నయ ఈ వర్ష నను ముగించినారు. మూలంలో లేని కొత్త 

మెరుపులో, భావికాలంలో రాగలిశే సమ్న్ముద వర్ష నలన్నింటికీ తలమా 

నికంగా తీర్చినారు. ఈ వర్ష నను ఒక్కదాన్ని అ్యశయించి నన్నయ 

నిల్బమహాత్తును గురించి సుధీర్ట ము చర్చించవచ్చు. మొదటి వచనాన్ని 

తీసికొందాము, విహరించువారు అన్నమాట తర్వాత "కాలా దీర్హన 

మాసము ఆ సము! దప్రుట లను బోధించుటకు, నము ద గౌరవ ద్యోత 

గమగు (పథమ లకుణాలలో ఆ ఉత్తుంగ తరంగ విలానమే (పపథ 

మంగా దృశ్యమాన మయ్సది. దాన్నే "మొదట అందుకొని ఆ అలల 

ఉప్పూంగును లెల్బడానికి అంత దీర్భ సమాన 'నడివీించినారు, ఆ వృత్త 

నుపా[సము ఎగసి మాద మిదకు వస్తూ వడిపోయే అలల రీతిని 

వ్యంగ్యం చేస్తున్నదంసే అతిశ యో క్రి కాదు. ఆ తర్వాత రెండు 

పోలికల్లొ'నూ అప్రయత్నంగా చక్కటి నేమ. దొరలింది. పగడపు 

దీవ ఎతో అలంకృతమై ఉద్యానవనం లాగ ఉన్న దట,ఉద్యావనపరంగా 
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వి|దుము, లతాలంకృతమం కే పకులతో, చెట్లతో, లీలతో ఒప్పి 

యుండుట. అనే సమంజసమైన అర్ధము సముపలభ్యమాతున్నది. ఆ 

తర్వత మాటకూడా అంతే. నాటశోనికీ సము దానికీకాడా సరిగ్గా 

సమన్వయిస్తాయి. ఇక్కడ నాటకమనే మాటలు చూసేసరికి, , మధ్యలో 

ఈ మాటలు ఎలా అనుసంధించ గలిగాడు! అనే (పళ్న తలెత్తుందిం 

ఎందుకం కు ఎంత విస్తృతంగా సాద్భృ శాలను "తెచ్చేభావుకుడై నప్పు 

టికి ఒక్కాక్క_- దానికి ఒక్కొాక్క-రీతి నాదృ శ్యాలనే 'తెస్తుంటాడు, 

ఇది, (పాచీన కవుల్లో కనిపించే నియత లక్షణము. అందుకే లాకుణికులు 

సాధారణీకరణ  సూకాన్ని అనుసరిస్తూ కవి సమయాల వేరిట 

ఆ నియతరీతులన్ని టిసీ కట్టగట్టడం జరిగింది, అది తర్వాతి వారికి అను 

శొననంగా అగువించిం చేమాగాని, పూర్వుబకు సరిపాటి విషయంగా 

మూ(తమె స్వికృతమైంది. అందుకు విలక్షణంగా (పయోగాలు జరగడం 

సామాన్య విషయ మే. అయితే ఇక్కడ “నాటక (ప్రయోగంబునుం 

బోలి అనే మాటలు చాలా విలక్షణమైన అనామాన్య విషయమే, 

దానికి కారణం సందర్భాన్ని బట్ట సద్యఃస్యోరక ౦గా నన్నయ నోట 

ఆది వెలువడ్డమే- ఆ తర్వాత గుర్రం తోక విషయంలో జరిగిన 

(పయోగమంతా నాటక _పయోగమే కదా! అలాగే. ఉద్యానవనం 

బును బోలే అన్నదికూడా అనాధాణరమైన సాదృశ్యం. అయితే ఆ 

సమయంలో వారిలో తతి లన (వీడా చాపల్యానికి గుర్తుగా ఈ పోలి 

కను "తెచ్చాడని భావించాలి. అందుకే సందర్భుస్ఫూర్రి తో, నముచి 

తంగా, సూచనా[(పాయంగా ఆ సాదృ శ్యాన్ని తెచ్చాడు నన్నయ 

శేషతో ఉభ్గయార్థ శోభను సాధించాడు. నన్నయ వేసిన (పకృతి 

వర్ల ర్ల నలన్ని టా శన నకి, ని తెచ్చి రమణీయతరం చేసిన సన్ని వేశం 
ఇదొక టే. ఇదొక (ప త్యేకత. తర్వాతి పద్యంలోకూడా తన సాధా 

రణ సూతానికి విలకుణంగా చక్కని ఊహను చొప్పించాడు. ఆ 

సము[దకాంత్కి నాగలోకమందలి మణులతో సమకూరుచున్న దట. 
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అవారత జలవాసముచే మునులు పొందు ఫీగ్రవీశను తొలగించగలిగే 

"బాడబ శిఖలచే సముత్సన్న మగుచున్న దట, భావచే(తంతో దర్శించి 

వర్ణ ంచగలిగే కల్పనా సాందర్య భరితమైన వర్గ రృనా(పద్జి కు ద్రిడక 

తార్కాణం, అ తర్వాతి అరపద్యంలో (నే గాలి విషయంగా [ పాబంధిక 

మార్గానికి మార్లదర్శక మైన (ప శ్యెకత వుంది. (పబంధిక మార్షమం కే 

సుందర కావ్యమార్లమనే "లక్కు, పై _పత్యేకతల మూలంగా ఈ 

సము[ద వర్ష న నన్నయగారి (పకృతి వర్ణనల దృష నిగురిం చిస్థా 

లంగా పేర్కొన్న పరిచయ నాక క్యోలకు అపవాదంగా నిలుస్తుంది, 

అందుశే ఇది విరమీణమైన వర్ల న అంటూ నాతిదీర్ధ ౦గా పేర్కొనడం 

జరిగింది, “నన్నయ ఇందు కచ్చా గ్భాలం కార కోబితమగు రచన గాపించి, 

భావ్యాం_ధశయ్యా సౌభాగ్యమునకు మార్గ దర్శకుడయ్యిను' * 

అంటూ జొన్న లగడ్డ మృత్యుంజయ రావు గారు పేర్కొన్న మాట 

పాఫీ.కంగా మూ|తేమే యభధార్థం. "శేవలం శయ్యా సౌభాగ్యని శే 

కాదు ; రకరకాల నగిషీపను లోలికించే (పాబంధిక శీల్బ సౌభాగ్యా 

నికే మార్గదర్శకుడయ్యాడు. బృవాదర్థ నంధాయిగా భారత రచన 

చేస్తోన్న నప్పటి! అందులో కావ్యదృష్టి ఎంత స్వయం సంపూర్ణ గా 

వుందో చాటి చేప్పడజా నికి (పకృతి వర్ష నల పరిధిలో ఇదొక డత కప్ప 

ఉదాహారణ, 

ద్వితీయాశ్వానములో ఇది తప్ప మరొక వర్షన కవకాశము 
వీసికాన లేదు. కథలో  బిగింవుకానిచోట (పక్యేక అవకాశమును 

కల్పించడం ఆయనకు అభిమతము కాదు. 

ఇక తృతీయాశ్యానములో పేరుపెట్టి ఇదొక (పకృతి వర్ణన 

అని చెప్పడానికి ఏది లేకపోయినా కచబేవయీనిలోని ఒక నన్ని "వేశం 

గమనించతగింది అడవికి పోయిన కచుడు (పొద్దుగూకినప్పటికీ తిరిగి 

రాక పోయుసరికి తిరిగి రాకపోయనరికి చేవయాని కలతపడుతుంది తండికి 

చెప్పాలి నేరుగా చెబితే వమంపాడో, అందుకే ముందు అసాయం 

సంధ్యను వర్ణిస్తూ ఇంతేవేశయినా ఇంకా కచుడు తిరిగి “రాలేదు 
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అంబుంది అయినా తండడికి అన్యదా వమనిపి స్తుందో అన్న భయం 

కొద్ది ఏ “మృగరాతున పన్నగ భాధ నాండచెనే” అంటూ ముగి 

స్తుంది. శిష్యుల యోగ వేమములు కులపతి బాధ్యత కదా! కనుక 
దాన్ని గుర్తుచేయడం వరకే కులపతి కుమా శెగా తన బాధ్యత 

అంటూ తలవీంప జేస్తుంది. ఈ సందర్భంలోని ఈ (కింది పద్యం తెలుగు 

సాహిత ్ రంలోనే సు పసిద్ధమైంది. 

ఉ. వాడి మయూఖముల్ గలుగు వాడ పరాంబుధి (గుంశభేనువుల్ 

నేడిట వచ్చెనేకతవు నిష్టమెయిన్ భవదగ్నిహో(తముల్ 

వోడిగ వెలగా బడియె _బొద్దున్ బోయి గచుండు చేనియున్ 

రాడు వనంబులోన మృగ రాతన పన్నగ బాధ నొందెనో 
(8.119) 

దీన్ని _పాయికంగా సంధ్యా వర్ల న (కిందనే భావించవచ్చు. కథా 

సందర్భంతోో ముడిపడి, “ేవలం క థాకథనంలో భాగంగా మాత్రమే 

సాగిన సంధా్యావర్షన ఇంకొకటిలాటిది కనిపించదు. ఆ సందర్భంలో 

చుట్టుతిరిగి చెప్పవచ్చిన దేవయాని మన_స్తత్వొాన్నంతటినీ పద్యపు 

నడక (పతీక్యపాయమై. సూచిస్తున్నది. నన్నయ కతి పియమునకై న 

స్వాభావికతు సంమీప్తత గుణాలను చక్కగా విశదపరుస్తు న్నది. ఇది 

(పాయికంగా మూలానుసారిగా సాగినడే అయినా నన్నయ్య మూలా 

నికి మెరుగులు దిద్దుతూ ఈ పద్యాన్ని ఇంత అందంగా తయారు చేశా 

డన్నది మరువరాదు, 

ఈ ఆశ్యాసములోనే దేవయాని శర్చిష్టాధి సఖులతో వన కేల్ళికి 

పోయినపుడు “వివుల జల (పవాహా విలసితంబె న యొక్క_ సెలయేటి 

శేలన నవ వికచ కుసువు సుకుమార కోరక నికర భరిత సవాకార 

కురవక వకుశాళోక తమాల సాలచ్బాయా శీతల సికతా తలంబులోని 

(8-155) అంటూ ఒక దిర్ధ సమాసాన్ని హృద్యమైన దానిని నడిపి 

(63) 
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స్తారు. కాని అది (ప్రక్యేకించి గమనించి ఆనంద పడాల్సిన (పకృతి 

వర్ణన కాదు. 

ఈ మాత్రము తప్ప (పకృతి వర్షనల చేరిట (పళ్యేక గమసీ 

యములైన వర్ష నలు ఈ ఆశ్వానమున లేను. కావ్య" సిద్ధిని కలి”ంచే 

అస్టాదశ వర్ణనలలో చేయటానికి మిక్కిలి అన్నువెన సందర్భాలు కలిగి 

నప్పటికి నన్నయ్య వాటి జోలికిపోడు. ఉదాహరణకు మైన పవర్కొన్న 

సందర్భములో నే మై వచనమునంటే “ఇట్లరిగి దేయాని యవ్యనంబున 

గన్యకలుం దానును బుపష్సాపచయంబు సేయుచు విమల జల పవాహాగో 

అంటూ పుప్పాచయంబు సేయుచు అని ఒక్క మాట అంటాడే కాని, 

దాన్ని రమ్యంగా ఒక్క పద్యంలోనై నా వర్మించడు. అలాగే అంతకు 

మునుపు శర్మిష్ట గౌరవము తగ్గక మునుపు ఆమతోను, ఆమె వరిజనము 

తోనూ కలిసిచేవయాని జల_కీశలకు పోయిన నన్ని వేశంలో “తమ తవు 

_(పధానంబులు పెట్టె జల క్రీడలాడు చున్న నని” అంటూ మాటను 

చసేరొ_ంటాడే తప్ప ఆటను వర్ణించడు, జల కీణా పుప్పాపచయములకు 

పై రెండూ ఆయువు పట్టగు చోట్లు. చక్క-టి సందర్భ శుద్ధి కలిగిన 

పట్టు, కాని ముక్కు_సూటిగా కథను చెప్పుటలో మ్మాతము నిమగ్న. 

మైన పౌరాణిక హృదయము, కథా వేగమునకు భంజక ములని యేవో 

పై వర్ష నలనుచేయదు. అశై ఈ ఆశ్యాసాదిలోనే ఉపరి చరవసు మహో 

రాజ వృక్వాంతము వస్తుంది. ఆయన 'మృగయావినో దార్థమడవికిజని” 

అని ఒక మూట నలా పేర్కొని ఆ కలి ఏశేపాలకు సాగిపోతాడు, కాని 

ఆగి మగ్భయావర్లన చేయడు. అది అష్టాదశ వర్ణనలలో ఒకమైెనా 

సే అవకాశమున్న చోబుల్లాచే స్తే తెలుగు భారతం మరెంత వి_స్హృ 

తమై వుండెడిదో ఆ వి_స్ఫృతిని సంహీ_ప్పపరచుకే నన్నయ ఆశయాలలో 
ఒకటి కనుక అలాంటి అవకాశాలను వదలి పెట్టాడం. తన కావ్యదృష్టిని 

కథా కథనంలో ఇంకో విధంగా (పదర్శినాడు. అయితే తర్వాతి 
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రోజుల్లో భట్టుమార్తి చేతిలోబడి మనోహర కావ్యమై నిల్చిన వసు 

చరిత వృత్తాంతము [పకృతి వర్షనలకు ఒక (కొత్త రూపాన్నే సంత 

రించిన శు క్రివుతీ గాథ. ఇందులోనే వసాయి. దీన్న ంతొ అతిసాభార 

ణంగ్యా పౌరాణిక దృక్పథంతో నే ఒక వచనంలో చెప్పి ముగిసాొడు 

కాసి, నవనవో న్నేపశీలమైన ( సతిభకు, చక్కటి (పతిమా వ్యావారా 

నికి అవకాశం వున్న ఈ నన్ని వేశంలో ఎలాటి చమత్కారాన్ని అంద 

మైన వర్ణనా వై పుణ్యాన్ని కవి (పదర్శించడు. శ్రందు మంచి సన్ని 

వేశాన్ని. అలా అత్రినామాన్యంగా వదలడం, ఎంత కథా కథన -వేశనివు 

గ్నుడేనా, కావ్య నిల్చ మధ్య ఏదునకు న్యాయమైన విషయంకాదు. 

మృగయా వర్ణనను చతుద్ధాశ్వాసంలో దుష్యంతుని కథలో 

ఆ రాజ్యం మృగయా విహారాన్ని వర్గిస్తూ మూడు నాలుగు పద్యా 

లలో చే శొడు, ఛాయచి[ తదృశ వర్ణ నే కాని, మన్ జ్ఞమై నది "కాదు , 

పోతూ పోతూ దుష్యంతుడు తపోవనంలో (పవేశిస్తాడు. ద్వితీయాశ్వా 

సంలో సము(ద వర్ణన తర్వాతే అంతకంశు భిన్న ౦గా ఆగి ఇది (పకృతి 

వర్ధన సుమా అంటూ (స "త్యెక దృష్టితో చేసిన వర్ష న బ్రదిం దుష్యం 

తుని చూసి వనలతాంగనలు మందపవన సహాయంతో కుసుమాకు 

తల్లు వర్ణించినాడు. శారీరక [శమను తీరగా నదీ పవనాలు వీచినాయి 

తర్వాత 

మానిని. వచి తనర్శి తలిర్చిన _కోవులనిమ్మగు ఠావ్రుల జొంపములం 

బూచిన మంచి యశోకములన్ సురసౌన్ను లంబొన్నల గాదగులం 

గాచి బెడంగుగ బండినయా నహకారములం గదల్గీ తతులం 

జూచుచు వీనుల కింసెనగన్ ఏనుచున్ శుకకోకిల సుస్వరముల్ 

(ఉ-20) 

సుతి మె త్తని పదాలతో, మొదటి మారుగా మితరీతిని _పక్క_కుపెట్టి 

కించి త్సపంచన (పాయంగా చేస్తున్న వన వర్ణనలో ఇది నాలుగవ 



పద్యము. అన్ని టికంచు సుత్రిమె_త్తిని పద్యము .అందుకు ఈడుగా మానిని 
వృ త్తములోని రచన,అయి తే ఇక్క_డమళ్ళి గ మనించాల్సింది-ఏకల్సనా 

చమత్రారాలనూ తొణికించకుండా సాగించిన స్వాభావిక రచన, ఉన్న 

వాతావరణాన్ని ఉన్నట్లుగానే ఎదల ముందు నిలివీ హాయిని కల్పించ 
డమే ఆయన ఆశయం, ఇలాంటి సమయాలలో అనిపిస్తుంది, ఆయన 
లాశక్ష ణిక తలో వామన్న ను తావలంపివమో అని దాన్ని (ప త్వ్యేకంగా 

గమనించాలి. ఆ తర్వాతి కవిరాజ విరాజితంలో తపోవన గాంభీర్యాన్ని 
సాహోొత్క_రింప చేసే ఒక గంభీర సమాస బంధురమైన రచన, పుణ్య 

నదీతీరంలోని ఆ గాంభీర్యాన్ని ఇనుమడింప చేన్తూ చి(కించే మరో క 
"పెద్ద వచనం. మూలంలో (పకృతి 'రామణీయ కాన్ని చి(కిస్తూవున్న 
వర్ణన, ఇక్కడ కాస్త గాంభర్యాన్ని చ్చితిస్తూన్న వర్ణనగా మారి 
పోయింది. ఆ ధార్నిక గాంభీర్యాన్ని మరి-త హృదయంగమం వచేసేద్ర, 
అఆపైని సు_పసిద్ద బుహ్వ్యా (శ్రమ నర్జ న- “శ్రవణ సుఖంబుగా సావు 

గానంబులు చదివెడు శుకముల చదువు దగిలి _ మొదలుగా నడచిన 
పద్యం. ఇంకే వివరంగా, (4-14 లోని చివరి భాగంతో మొదలుపెట్టి 
4-28 వరకు) మూలంలో లేని కొ త్త మెరువులను నింపుతూ ఈ 
మొదటి రెండు పర్వాలలో నన్నయ్య మరెక్కడా వర్ణించ'లేదు. దీనికి 
కారణము ఆ సామగానముల చదువు దగిలిన శుకము ఆయన హృదయ 
మగుట: ధార్మికత, తపోవనా (శత వైర్మ ల్యతః బుప్.జన జీవనావశ్య 
కత వంటి వాని పట్ట ఆయన కున్న _పగాథానుర క్తి తజ్జనిత పారవ 
శ్యము మూలముననే ఆవి _నృత వర్తన కవకాశ మేర్చడినది. ఆ 
తర్వాతి కనుల 'కెందరికో ఒజ్జబంతిగా నిలిచింది, 

అంతే ఆ థార్మిక త పట్టులో మాతం పంచి వర్ణించడం 
తప్పితే ఇంకెక్కడా (పకతి వర్ణ నలకు అవకాశం తీసికోడు. నదీ 'త్యాది 
వర్ష నల కనువగు సందర్భము లున్నప్పటికి చేయడు, అే అష్టాదశ 
వర్ల నలోనివగు వ వాహ-యుద్ధ-వర్జ నలకు చక్కని సందర్భములున్న 
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వాటిని నామనూతింగా తడిమి విడుస్తాడు. సాల్వుడు భీమ్ము నిత 

యుద్ధముచేసే సన్నివేశాన్ని రెండు మూడు పద్యాలలో చెప్పినా 

మూలానుసారిగా సంఖతీ_ప్తతను సాగిస్తూ “శత సంఖ్యయు, శత నవాస) 

సంఖ్యయును, నతాయుత సంఖ్యయుగా. .. ఏసె వాడి శరంబుల్” అని 

లెక్కలు చెప్తాదుగానీ రనవంతేమగు యుద్ధ వర్మ నగా దీర్చడు. ఇదంతా 

పారాణక ద్వి పెద చేయి అయినప*టి వాటము. 
లట “ది ల 

అధసూచికలు: 

1. ఉదావహారణలకు వావిళ్ళవారి 1995 (పతిని అనుసరించడం 

జరుగుతున్న ది. 

2, డా! ఎస్, ఎల్. ఛై రప్పగారి ‘Truth and Beauty’ అనే 

సిద్దాంత వ్యాసంలో “సాదృశ్య ను గురించి వాలా ఆస కికరమెన 

చర్చ ఉంది. 

శి. వ్యాస భారతము : నన్నయ పరిష్కారము (1979) వుట 672. 



శ్రీ) వానా సుబహ్మణ్యశాస్త్ర 

నన్న యగారి శెషయనుటతోడనే నన్న యేమి? శేవయేమి? 

(పనన్నత ముభ్యాశయముగాగల నన్నయ కళ వేశమును కలించు శవ 

యందు |దీతియెట్టుండును? నన్నయ చ్రేహాలంకార (వీయుడు కాదే! ఆ అని 

అసాంగత్యము స్పురించును, నన్నయ శెపాలం'కారమును బహు అగరు 

దుగా వాజెను, సభాపర్య్వమున 'యదువృష్టి భోజకు కురాంధక వాహీ 

నియుం గలం7గి అనుచో “వాహిని” అనుపదము శ్షిష్టముగా (పయు క 

మైనది. ఇట్టి శ్రమలు నన్నయలో |స్రభాత నత (తములవలె గాన్సిం 

చును. ప్రసన్న కథా కవితార్టయు క్షి క్రి? ముఖ్యనాధనగాగల నన్నయకు 

తెషయనిన కిట్లదనియే చెప్పవ లెను. అయితే యిచట నుశేశింపబడినది 

'శేపూలంకారముశాదు. మశేమన కెవి యను కావ్యగుణము. కావ్య 

గుణములలో EE మొట్టమొదటిది. 

శషయనగా “బహూనాంపదానాం వఏకపదవ భానమా నతగం 

శేషః” అని డీని నిర్వచనము చేయబడినది. అనేకములగు విడిపదములు 
కాడ పద్యమున కూర్చుబడినపుడు, ఒకే పదంవలె భాసించడము “సేవ 
అన్నమాట, అనగా బహుపదాలను ఒక సమాసం చేయడమని 

భావంశాదు, సమాసంలో అనేక పదాలు నమ_స్తమై వక పదమే అయి 

ఫోతఏపి, వక పదవుయిఫోవడం కాక ఏకం పదంవల భాసించడమే 

వైపు అన్నమాట. సమాసములు (పతి కవియు -కూర్చుచుండును, 

దీర్గ సమాసముల వాడిన | సతికవియు శేష గుణం వాడినట్లు కాదు, 

ఒక పద్యంలో పదో, పదిహేనో, ఇరవై యో పదాలుండవచ్చును. 

ఇవన్నియు మొత్తం మోద చదివినప్పుడు గొలుసుకట్టుగాసాగి, వక 

పదంవలె ఫౌసించవల. నైలుబండికి పదిపెక్షులుండవచ్చును, ఒక పెసన్హైకు 
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మణీయుక పెళైకు మధ్యను గొలుసుతో అతుకుండును. శెండింటికి 

మధ్య కొొంతె ఖాలీయుండును, అయినను కొంత దూరమునుండి చూచి 

నప్పుడు సెక్టెకు_పెళ్టెకు మధ్యగల అతుకుగాని, కాన్ఫించక పదిపె 

"ప్టైలూ ఒకే సెళెవలె ఒకనైలు రూపంలో భౌసి స్త వి, అక్షు పదానికి, 

పదానికి మధ్య కవి సంధిచేసినను మొ_త్తముమై చదివినపు డి సంధులు 

'కాస్పించక అంతరించిపోయి యేక పదముగా భాసించవ లెను. పద్య 

మెత్తుకొనగ నే మధ్యన కుంటవడుట లేకుండ చర చరా సాగి, అంతు 

చేరుకొనవ లెను, ఇట్టిదిశేషయనిపించుకొనును. కవ్రుబందరు పద్యములో 

పదములను సంధులతో నతుకుదురు; బహు పదములను సమానముగా 

కూ రురు, అయినను వీయతుకులు అతుకులుగా గన్సించి, పదములు 

నిడిపదములుగ"నే గోచరించి పోవును. ఆదినుండి యంతమువరక్రు 

పద్యము సాఫీగా సాగిపోవదు, నన్నయలో ఏశేవమేమన ఈ 

అతుకులు - కూర్చులు అరుంధతి నతు తంవలె స్థూల దృష్టికి గాన్బిం 

చవు. (పయత్న దృష్టములై నపుజె యవి గోచరించును. శెష అనగా 

నిష్ట అన్యోన్యత. పదములకీ యన్యోన్యత నన్నయ కవితలో 

బాగుగ కుదురు కొనును. నన్నయకు అశ్షరమై (తి, పదబంధము 

తెలిసినట్లిం కవ్వరికిని తెలియదనిపించును. ఈ విషయమున సన్నయ 

సరిహద్దులకు “రాదగినవాడు "పెద్దన మాత మే, ఎ అతరమున*శే యత 

రముతో మై షియుండునో, ఏ అశురమునుండి - వ అకశ్షరమునకు గతి 

సం(కమణము సుఖముగునో నన్నయ బాగుగ నెణుంగును. ఎనంధు 

"అచట పాటించిన పదములు చక్క_గా నతుకుకొనునో సమాసము 

లందే పదమునకు పీవు టి చే పదము పడిన-నఖ న్రము కుదురునో 

అయ్యది నన్న యకు సువిదితము. అట్టని నన్నయ (సతియశ్షరమును, 

పదమును బాగుగా పర్యాలోచించి వేయుచుండునని కాదు, అట్టయిన 

ఛార కుంటుపడనచ్చును. చిరసాధన వలన, సతృతిభవలన-ఆ అక్షర 

మై(తి నన్నయకు సిద్దించినది, అ ప్రయత్నముగనే అమి(తాతరములు 
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సవహాచారి పదములు (పాకృన జన విద్వబవ లె వచ్చిపడుచుండును 

అదియే నన్నయగారి అపూర్వసిద్ధి. నన్నయ శబ్ద(బహ్మ విదుడు. 

ఆయనకు శబ్దము వశం పదము, 

అతురరమ్యతకు - శేహగుణమునకు సన్ని హిత సంబంధమున్న ది, 

శేషు సాధించిన వాడక్షరనవ్యుత నవలీలగ సాధించును. నన్నయ గ్లేహ 

గుణములో దముడగుటచేత నే యకురరమ్యతేను సాధించగ లైను. శైష- 

అకరరమ్యత రెండు నోత[పోతేములై యుండును. నన్నయ కవితలో 

గాన్బించు గుణములలో గ్రేషయే (పముఖమని చెప్పవలెను. (ప్రసాద 

గుణము నన్నయలో 1'బచురమే, అంతేకంశును [పచుర మో శైవ 

కొక సాకు మేమన- శ్లేవగుణ యు_క్షమగు పద్యమవలిలగా గంఠస్థ 

మగు చుండును. నట్లు- ఒడుదుడుకు "లేకుండుటచే పద్య మారంభించగచే 

ధారగా సాగిపోవును. మధ్య నాగుట యుండదు. అందుచే సద్యము 

వేగము నోటబట్టును. నన్నయ పద్యముల సులభముగా కంఠస్థము 

జేయగలము. వేయుట యేమి? అవి వద్దన్నను కంఠస్థమగును. 

కారణమని శేష యుకృములగుట - ఇక గొన్ని యుదాహరణములతో 
స్ శేషను (పదరి శంతును. 

'వ్రా॥ ఆయుష్యం వీతినోసన వ స్తునసముదాయం యై_హి కాముమ్మక 

(శేయః (పా ్తినిమి_త్రము_క్తమ సభా సేవ్యంబు, లో కాగమ 
న్యామై కాంత గృ హంబు నాంబరగ్కి నానా చేద "వేదాంత 

విద్యాయు_క్రంబగు దానింజెప్పదొడ ”౦ దద్భారతా ఖార్థనమున్ 

ఈ పద్యమున పది పదములున్న వి. అయినను పద్య మార ంభిం-చ 

గనే తీగవల సాగిపోవుచున్న ది. ఇది యవలీలగా కంఠస్థమగును. “చెప్ప 

వదొడగన్ దద్భార తా ఖ్యానమున్” అనుచో తత్? శేబ్బము అర్ధద్యష్టిలో 

ననవనరము, శానిఅది తీసిన “చెప్పదొడ7న్ లా భారతా ఖ్యానమున్” 

అనుచో (దుతమునకు తర్వాతి. భకారముతో మై తికదర లేదు. 
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(దుతము నుండి భకారమునకు గతి సంక్రమణము సుఖముగా లేదు, 

నన్నయ గణపూరణ్నకె వ్యర్థ పదముల వేయువాడుకాదు, నన్నయ 

యిచట ల్లిస్టత్మక “తద్” శబ్దము నొక దానిని 'పెసెను | దుతాత్ప 

రముకావున “తి సరథమయి “ది అయినది. ఇప్పుడు దంత్యమగు 

ద కారముతో ఓష్ట్వ భకారమును కలికినాడు, దంతములకు-ఓష్ట్యము 

లకు సన్నిహితత్యమున్న ది. భకారము దకార సంయు_క్టిలో కొంచెము 

పారుహ్యమును త న్రజించినది, ఇప్వుడం ము_త్రముమై. నుచ్చారణ, 

పదగతి సుఖముగా నాగిపోయినది 

మ॥ “వివిధోత్తుంగ తరంగ ఘట్టన చలట్వేలా వనైలావలీ 

లవలీలుంగలవంగ సంగత లతాలాస్యంబు ఏీమేంచుచున్ 

ధవలాకుల్ ననికాంచిరంత నెదురన్ ద_త్తీర జేశంబునం 
దవదాతాంబుజ సేనపుంజ నిభునయ్య కో త్తముందవ్వులన్” 

ఈ పద్యము శ్లిష్టమె ఛారావాహిగ సాగిపోయినది, అయితే 

“ఎవిధోత్తుంగితో (_సారంభ మయి “లాస్యంబులు” వరకొశే సమాసము 

కదా! నసమాసగమువలన, నేక పదత్వమిట వచ్చినదని యనవద్బును, 

కాని అటుపై నను పది పదముల వరకున్న వి, అవియు మొదటి సమాన 

మునకు తీసిపోవ్రుటకీ పదంవలె భాసించిపోయినవి, దీర్భ సమాసములు 
"లేని (కింది పద్యమునార యుడు, 

చ॥ అతిరుచిరాగతుండయిన యాతనికిన్ హృదయ (పమోదమా 

తతముగ నవ్వనంబున, లతొాలలనల్ మృదులానిలాపవ 

ర్జిత కుసువూక్ష తొవళులు సేనలు వెట్టిన యిట్ట_రెరి నం 

పతదలిసీ నినాద మృదుభాషల దీవన లొప్పనిచ్చుచున్॥ 

పదునాల్లు పదముల వరక పద్య మందున్నవి. చిన్న సమాస 

ములు రెండుతప్పు దీర్భ సమాసములు లేను, అయినను పద్యము మృదు 

భాషలతో నేక ధారగా నడచిపోయినది. 
64 
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ఉ॥ సీవును (వ్మూచారివి విసీతుశ వేనును గన స్ట్ న్ మహో 
దేవ కులావతంస! రవి'కేజ! నివావాము నీకు నాకుమున్ 
భావజకశ క్షీ నై నయది పన్నుగ నన్ను బరి_గ హింవు సం 

జీవనితోడ శు(గుదయం జేయుము నాకు | బియంబు నావుడున్! 

ఇందు చెప్పుకోదగిన నమూనములే లేను. అయినను పదము 

లన్నియు నన్నోన్య మై(కితో సుశ్లిష్టమయి., యేక పదమునా నొప్పి 
నవి, పద్యగతిలొ సఖలన మే మా(తమును లేదు. 

చ॥ “విపరీత |పతిభాషశేమిటికి నుర్యీనాథ! యీ వ్యుతగా 

(తీపరివ్యుంగ సుఖంబు సేకొనుము ముకాహోర శ్రర్చూర సాం 
(ద పరాగ పనరంబు జందనము జం|దజోోత్య షయుం బు, తగా 
(త సరిమ్యంగమునట్టు జీన్రులకు హృద్యంబే! కడున్ శీతమే!” 

మొత్తీము పదునాల్గు మాటల వరకు పద్యములో నున్న వి. 
విడివస్తువుల జందనాదులం జెప్పు పదములున్నపి, అయినను విడిదనము 

నిలువక ఏకత్యము నిరూర్యాథ మైనది, పద్యము సుఖముగా చెదరని 

గకితో గమించిపోయినది, ఇచట “హృద్యంబే అనుచోట 'రమ్యంటబే 
అని యనవచ్చును. “ఉద్యత్కౌతు కాళశీర్నినాదములున్ రమ బ్టతిరంబు 
లయ్యె” అన్నట్టుగా కాని 'రమ్యుంబి అన్న చో ఉత్వయు_క్త కశార 
మునకు త ర్వాత రేఫవచ్చును, కకారము కంఠము, జే మూర 

న్యము, ఏనికి స్గానమున, ఉచ్చారణమున సాన్ని హిత్యము లేదు. 

“ర” తర్వాత “రి ఉచ్చారణ పరుహమనిపించి, నడక కుంటుపడును, 
అందుచే “హృద్యం బె” అని నన్నయ వాడెను. కి “హాలు రెండును 
కంక సములు. వీనిపచ్చారణలో -నన్నిహితత్వమున్నది. “క” నుండి 
“హృ” కు నడక సుగమముగా సాగిపోయినది. సత్పతిభాభి యోగ్యుడు 
కాన నన్నయకీ మెలకువ లఐవడినవి. ఇట్రిచట. నకర బంధము కూడ 
“హృద్యం'బే కడున్ భీత మే” నా నొప్పినది, 
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కింది పద స్రమును చూడుడు. 

మ॥ “నరచాప (పవిము క్ష క దారుణ బృహన్నా రాచభారల్ భయం 

కరడై తే కయ నికాయకాయములమై (గప్పెన్ దిశల్ నిండ ఒం 

ధుర ధ్యా లీధర తుంగ కృంగతట నందోహంబుడై గప్వుదు 

ద్ధర థా 'రాధర ము క్ల సంతేతే పయో ధారావలళింబేలుచున్ |” 

ఇట నన్నయ పదముల కూర్చు. కూడ సుల్ష్జి ష్టమై సంతత పయో 

ఛారావళింబోలి, బృహన్నా రాచధారల్ బోలియు వీ ంచినది. ధారలు 

వేరై నను సంతతముగా గన్నించున శై "నన్నయ పదముయన్న్నూ "వేరై 

నను నిరంతరము లే, పద్యమును నడకలో కూడ నన్నయ మూడవ 

పాదమున పర్వత శృంగముల కక్కెంచి, నాల్లవ పాదమున పయోధర 

మండలమున కేల్తి నారు, 

డుమంతములుగా (పథమైకవచన విభ క్కి త్రో విస్పష్టముగా 

నంతమగు శబ్దములు కూడ నన్నయ వాడుకలో పక్క పదములతో 

చక్కగా నతుకుకొని అవిశ గ్ల ధబధముతో నేక పదావభానను గల్లించు 

చుండును. (కింది పద్యకూల నార యుడు. 

el. “రాజ కుం క్ర భూ హణుడు రాజమునోవారుడన్య రాజే 

జోజయశాలి శ ర్యుడు విళుద్ధ్దయశశ్మ రదిందు చందికొ 

రాజిత సర్వలోకుడ పరాజిత భూరిభుజా కృపాణభథా 

రాజల శాంత 'స్యాతవ పరాగుడు రాజమా హీం(దుడున్నతిన్ 1” 

ఇచట పద్య మంతయు నొశే నమాసవూా అన్నంత కష్టముగా 

విచ్చేదము లేక సాగిపోయినది. | 

మ॥ “వాతి లోకోత్తురుడై న యంగిరసుమన్నుండా (శీతుండా బృహ 

స్పతికింబు. తుడు వి మాకు శిష్యుడు సురూప (బహ గవర్యాగ్రమ 

వ్యత సం సంపన్నుడ కారణంబ దనుజ వాసపాదితుండై న నయ 

చ్యుత ధర్మజ్ఞ మహాత్మ! యక్కృ_చున శేశోకింప కెట్లుండుదున్ 
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ఇదియు నించుమించుగా పూర్వ పద స్టమువలెనే గమించి 

పోయినది 

నన్నయ కావేశముకల్లు యజ్ఞాది వర్ల నలందును, మహాపురుషుల 

\(పశంసనలయందును. శెహషగుణము మరింత పఏబ్బ' ఖించుచుండును, 

మ॥ “అవమలాచార పవి తభూసురవ కేణ్యాగార పుణ్య (పడే 

ఫములందధ్యయ నారవంబు విధివాత్స్వాహో స్వధా స్వ స్రీ శ 

బ్బములున్ మంగళతూర్య ఫఘోవపములు నుద్యత్కా-తు 
కాళర్ని నా 

దములున్ రమ్యతరంబులయ్య ధరణింద_దాజ్య సంవృద్ధితోన్॥” 

ఉ॥ సీలగిరీంద శృంగ మున నిర్మలమైన సువర్ల వల్లరి 

జాలము వోని వీంగళ విశాల జటాచయ మొప్పగావచ 

క్లీ)ఎలితుండు వచ్చినిలిచెన్ హారినీల విగ హో 

రాశరుచుల్ చెలుంగగ బరాశర సూనుడు తల్లి ముందటన్ 1” 

&॥ “అదిజుడై న (బహ్మయుదయంబున కాస్పదమైన వాడు వే 

దాది సమ_స్త నాజ్మ యములందు (బశంసితుడై న వాడు లో 

కాది తిలోక పూజ్యుడని యాత్మ నెజేంగి పీతామహుండు దా 

మోదరుంజెప్పె బూజ్యుడని యు కృవు కాకిది యేమిదోన మే॥” 

నన్నయ పదబంధమును వేసి రచించిన పట్టులును నున్నవి" 

ఇందు ధార కుంటుపగుచుండును, 

తర॥ అమిత సత్త్వుల ధర్మమూ రుల హర్వతి _పతిమల్ రిపు 

(దుమహుతాశను లాపశేయుడు, (దోణుడున్ విదురుండు గౌ 

తముడు నుండగ ధర్మమార్షము దప్పంబాడియె పాండవో 

ములు రాష్ట్రనివాస యోగ్యులె ధార రాష్ట్రల వంచనన్, 

ఇచట ద్యూతవిజితులై పాండవులు వనవానమునకు బోను 

చున్నపుడు వారి తల్లి కుంతీదేవి, పరిచేవించుచు పల్కిన మాటలివి. 
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కుంతి దుఃఖముతో గల్లిన గద్దదముతో, పలవించుమాటలు ఛారావా 

హీగ గాక, కుంటుచు నడచుటలో నే యౌాచిత్యమున్నదిం 

నుత్త-*వవి కారణమయ్య! పాములకేల యల్లితిపీవు లే 

చోమయుండను, _బాహ్నణుండవు, సు వతేండన్ర నావుడుం 

బాము లెగ్గొనరించె చు కియభామ కేను రురుంజను 

దామ సత్త్వోడ నిన్ను నిపష్వ్పడ దండతాడితు చేసెదన్ 1 

ఇచట డుండుభనాగము భయపడి వణకుచు రురునితో బల్కు- 

చున్నది, రురుడు సమాధాన మిచ్చుదున్నా డు, డుండుభము భయ 

సం[ఛమముఐత్ . బల్కు-ట చేతను, ఇద్దరి నంవాదముండుట చేతను 

నీ పద్యము శిధిల బంధముతో సాగుటయే యుచితము, 

ఇట్లు ఆ; గావలనని ల్లి ష్టతను తగ్గించిన పట్టులు మినజహోయిరాదిన 

నన్నయ ౨ చె లియంతయు నించుమించుగ శ్లేషగణమునకు లత్యుమే 

యనదగియున్న ది. కందములు, శక్రేటగీతులు మున్నగు చిన్న చేరీయ 

ఛందస్పులలో గూడ స్ శేహను సాధించినాడు నన్న య, 

క॥ కనకావదాత కోమల 

తనులతదను మధ్య గములదళ "నేతను "మూ 

జనగంధి నవసినాథుడు 

గనియెను సురకన్యవోని కన్ని యనంతేన్ ॥ 

క॥ ఈ వల్క_లాజినములకు 

సి వన్యఫలాశనములకీ విటప కుటీ 

రా వాసము లకుచిత మె 

ని విలసిత రూపశకాంతి నిర శ్రలగుణముల్ | 

అ॥ పడిన యామిపంబు పము లపేథీ.చు 

నట్లు సురుషహీనయయిన యువతి 
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జాచి యెల్ల వారు జులుకన పేటీంతు 

రిదియు పాపమనక పీ-నమతులు॥ 

తే! సర్వశీర్ణాళి గమనంబు సర్వ వేద 

సవిధిగమము సత్యంబుత్తా సరియుగావ 

యెబుగు మెల్ల ధర్మంబుల' కందు జెద్ద 

యం(డం సత్యంబు ధర్మజ్ఞలైన మునులు! 

పలువురు యితీరకవులు (వాసిన కందాదులలో నిట్టి శ్లిష్టత, 
ధార గోచరించదు. ఇంకను (కింది పద్యములు నన్నయ శేముసణము 
నకు (_బసిద్ధములగు నుదావారణములు. 

ఉ| ఆ వవజాననన్ గురుకులావశబుండు కడంగి రాజసూ 

యావభ్ళధంబునందు వసుధామర మంత్ర పవి్యతేవారిధా 

రావలళిజేసి పావనము-లై న శిరోజములండె మలి పా 
'పావహుడీక్షి తెచ్చె సభక ందరు నం_భమమంది చూడగన్ ॥ 

దుశ్శాననుడు (దోవదిని లాగికొని వచ్చినంత వేగముతో నే 
పద్యము కూడ నడచినది. 

ఉ|| శారద రా త్రులుజ్జ్వల లన త్త "తారక హోరపం _క్రులన్స్ 

జారుతేరంబులయ్యె వికసన్న వే. రవగంధ బంధురో 

దార సమోార నారభము దాల్చి సుధాంశువికీర్యమాణ క్ర 

ర్ప్చూర పరాగ పాండురు చిపూరము లంబర పూరితంబ్యులై | 

నన్నయ, పదములతో శారహారమును. గూర్చును, అందు 
విడిరత్నములు శాన్సించవ్రు. మొ _తృముమై హారమే మనోహారియై 
కాస్సించునుః 

నన్నయ శేవగుణ మందిట్టు నడిచేరిన చేయి. ఈ గుణము 
కవితాధారకు చాల నవసరమైనది. అందుచేతనే యాలం కారికులు 
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కావ్యగుణములం 'బేర్కొనుచుం చేవ. 'పసాదః నమ'తా” యనుచు 

దీనికి (దాథాన్య మొసంగినారు. నన్నయ క కవితా లమ్మీకి “రామణీయ 

కమును (బసాదించిన సాధనలలో నాకుం జూడగ, శేవ వుణము (ప్రముఖ 

మని తోచును. శ్లేష రచనకు మధురతను గూర్చును. కవితకు చక్కని 

శయ్యనముర్చును. కయ్యా సౌభాగ్య మమురిన పద్యము చదువుటకు, 

వినుటకును హాయి గొల్పును, నన్నయ కవితలోని నుఖకేయ్యకు 

బాధ్యమిా శే శేవుపణము. నన్నయ పద్యములెంత చదివినను మరల 

చదువవలెననిపించును. అప్ సులభముగా కంఠ స స్థములగును. నన్నయ 

పం యులు జ్ఞ(లల స్త స్త త్తర తారకపార పం కలు. సద్విను తావచాతమైన 

చాతీని శైలి. అదిమొక పావనగంగార్వురి. నన్నయ శైవ ప[పయు_క్త క్ట 

మైన చె శైలీ_లధిక్యముే కవిశాధిక్ళత నధిరోహించినాడు. 



ననా యగారి 'సాహితం సూ తి వృతి 
Oo 9 టు 2 

డీ) కోనెల సంపత్కుమారాచార్య 

నన్నయగారు తెలుగులో కావ్యరచనకు ఉద్యమించునాటి కే 

భారతీయు లందరెకిసి ఉమ్మడి సొమ్మయిన సంస్కృతములో సాహాత్య 

విమర్శ పరిణత స్థాయినందుకొన్నది. సుదీర్హ ముగా సునిశితముగా 

సాగిన త'త్సాహిత్య విమర్శమానాన పలుకావ్య సిద్ధాంతములు (పత్తి 

పాదింపబడినవి, సమిోాకరింపబడినవి. దొాదావుగా ఇవన్నియు ఆనంద 

వర్ధన-అభినవ గుస్ర్రలచే పరిష్కృతమయి; సువ్యవస్థితమయిన సాహీత్య 

విమర్శ సం్య[పదాయము నెలకొన్నది, కుంతక్ర-గ్నేమేందుల వివేచన 
ఆ సంపడాయమును పరమార్థతః పరిపుష్టము చేసినది. కాగా ఈ 

"దేశమందలి వ భాషోకవ కై నను అత్యం తావశ్యక మయిన ఈ సాహిత్య 

విమర్శ నం్యప్రదాయము యొక్క అంత_స్హతా(వగావాన నన్నయ 

గారికి సమృద్దిగా ఉన్నది. అంతేకాదు. తననాటిశే పెంపొందిన బ్రరుగు- 

పొరుగు భాషలగు తమిళ-కన్నడములందు సాగిన కావ్యధోరణుల 

స్వరూప - స్వభావాభిజ్ఞతయు సమ[గముగా ఆయనకున్నది. మరి? 

ఇదంతయు, తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహాకావ్యము 

నవతేరింప జేయుటకు ఉద్యమించిన నన్నయగారికి ఏళిష్ణముగా కావ్య 
విపయిక వివేచన చేయుటలోనున్న. చెన్ను బలము. 

నన్నయగారు “లోకజ్ఞడం, కావ్యము లోక (పవృ _త్తినుండి 

నిష్పన్నము చేయబడునది. లోకము నాకట్టుకొనునది. లోకమునకు 
(పయోజనకరముగా, (ేయన్సంపాదకముగా సాగునది. కాగా, సంప 
దాయావగావాన, కావ్యస్వరూప - న్వభా వాభిజ్ఞ్మ తలతో స్వీయ నిశిత 
వివేచనా నిషృన్నములైన కావ్యసనంబంధి మాలికాంశములను నన్నయ 

గారు సూ తీకరించివారు. నిజమునకు వామనుని “కావ్యాలంకార 
సూత (గంథ మువలెె నన్నయగారి “సాహిత్య సూత్ర (గంధ 
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మేదియు (పశ్యేకముగా లేదు. తానవతరింప 'జేయుచున్న మహాభారత 
మునకు సమకూర్చిన అవతారికలో ఇముడునట్టుగా సాహిత్య విమర్శకు 

సంబంధించి 'సతిపాడించిన అంశములు నన్న యగారి “సాహిత్య సూత 

ములు, ఆ సూ(తముల వృ _త్తి-అనగా, పవృ త్తి వ్యాఖ్యానించు 
కనవలసియున్న ది. 

నన్నయగారి సాహిత్య నూ తములలో ము మ్నొదటిది'(పనన్న 
కథా కలి తార్థయు కీ”, దాని నంటికొని యున్నవి *అతుర రమ్యతేి, 

'నానారుచిరార్థ సూక్రినిధి ఆతరువాకివి కథాస్వరూపము. కావ్య 
(ప్రయోజనమునకు సంబంధించినవి. సుసంవీ_స్తములు, సంక్లిస్థములు 
నైన ఈ సాహిత్య సూత్రములను __ వాటి (పవృ_క్తెని విశదముగా 
వ్యాఖ్యానించుకొన్న ప్పుడే నన్నయగారు వెలయించిన సాహీత్య 
విమర్శలోని మౌలికత, ఆధునికత సువ్య కృము "కాగలవు, మరియు 

భారతీయ సాహీత శీ నిమర్శ్భ సంపదాయమునకు తెలుగువారి సంప 
దానము సృష్టముకాగలదు, 

ఇక్కడ గమనించవలసిన | పథానాంశ మొకటి ఉన్నది,నన్నయ 

గారు (పతిసాదించిన యంశములను కేవలముగా ఆయన రచనకు 
మాత్రమే అనువర్తించునవిగా భావించుట సామాన్యమయిపోయినది. 
ఆ విధముగా అనువర్తింపబేయుట. అట్టుండేగా మొత్తము సాహిత § 
మునకును అనువ_ర్తించుటకు సమర్థములన్న  "తాత్సర్యముతో ఆ 
యంశములను విచేషించుకొనవలయుట అవసరము. కానిచో, నన్నయ 
గారి సాహిత్య వివేచనను సంకుచితపరచిన శై కాగలదు, 

సూ (తేము —-1 

ప్రసన్న కథా కలితార్ణయు క్రి. 
“సారముతిం గవిర్య దులు. లో నారసిమేలునాి దగిన “(పనసన్న 

(65) 
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కథా కలి ఆర్ధ యు క్షీ” నన్నయగారు _పతిపాదించిన సాహి హ్ిత్య సూత 

ములలో మోీదటిది కథ అధారభూమికగా వి స్తరించు కావ్యములను 
లతీంచు సూ(తమిది. ఈసూ(తముమై మరియు తదితరములవై 
ఇప్పటివరకు విమర్శకులు సాగించిన విజేచన తక్కు. చమియు"కాదు. 
అయి లే, పలువురు విమర్శకులు ఈ సూ(తమును స్థ సూలముగానే. తప్ప 

రిరితముగా పరిశీలించి, నరిియెన సమన్యయమును సాధించినట్లు కన్చిం 

చదు. ఆ సూతమందలి కొన్ని పదములు కలిగించు అర్థస్ఫూ ర్తి తో 
ఉజ్జాయింపుగా 'తాత్పర్యమును భావించినవా చే ఎక్కువమంది. “కథ 
సావూత, రారించు నట్టుచేయు నిల్చ్బనై పుణి” యన్నది: (పసన్న కథా 
కలితార్థ యు్యక్కీగా కట్టమంచి 'రామలింగారెడిగారి భావన ! మరి : 

కధాగమనమునకు కి క్షఫతేగాని, వ(క్రతగాని, అని సంకుచితత(ము 

గానస్కిఅతి విన గృ్ఫతిగాని కలుగకుండ (పనన్న ముగ, నిర్భ[క్రముగ, 

అనతి విస్తారముగ (నన్నయ) కథ .నడుపగలడు. ఈ (జ్జ యె 
“సారమతిం గవిం (నులు (పసన్న కథా కలి తార్థయు. లో 
సారసిమేలునాన్” అని (పతిజ్ఞగా పేర్కొని చానినీ సార్థకము 
చేసినాడు. 'ఈ కథా | పసన్న తతోచాటు ఆయన రచనలో 
చూడవలసిన రెండవ యంశము అర్గయు క్రి 2 

అని వీంగలి లమ్మ కాంతముగారి వివరణ,  పనన్న కథ _ అర్థయు క్రీ 
అన్న వీభిన్నాంశములుగా ఆయన భావించినారు. నన్న యగాడే కథను 
“క్రి పత. “నడపగలడు" అన్న నిర్ణయము “సనన్న కథి కు అనుసంధింప 
బడినది. అర్ధయుక్రి వేరు చేయబడినది. అయితే ఈ శెండింటికి నడువు 
గల కలిత పదమున కిక్క_డ గుర్తింపు కలుగక పోవుట గవునింపదగిన 
యంశము, ఇదిట్లుండగా నన్నయ ఉత్తమజాతి కథకుడు. కథను చక్కగా 
నిర్యహీంచగలవాడు - మొదలైన అభి(పాయములు సమూహము 
మాద వెలువరింపబడిన వే తప్ప నన్నయగారి సూ తమును క/మముగా 
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అనుకీలించుట వలన నిహ్పృన్న ముులై నవి కావు. నిజమునకు సూత 
మందలి యు పదముకూడ విడువరానిది. ఆద్యంతేముగా సమని(తేము 

"కావలసినది, 

నన్న యగారిని విశిష్టముగా అనుకీలించినది విశ్వనాథ సత్యనా 
రాయణగారు. సూూతిమునందలి పధములన్నింటిని సమాకలనము చేసి 
కొని __ 

(ప్రసన్నమైన కథతో గూడికొనియున్న యర్గముల యోజన క 
అని అర్థమును చెప్పినవారాయన. నాటినుండి పలువ్రకీయర్థము నంగ్క 
చించి ముందుకు సాగినారు * సత్యనారాయణగారు. తాము చెప్పిన ఈ 
యర్థిమునే మరికొొంతగా నిట్లు ఏవరించినారు : 

అచటనున్న యర్థములను చక్క_గా పరిశీలించిననో కథ పాఠకు 
నకు _పనన్న మగును. అచటనున్న యర్థములను సరిగా 
యోాజించవ "యును, * 

స్థూలముగా చూచినచో చెప్పిన అర్థమునకును, చేసిన వివరణమునకును 
కెంత వ్య త్వాసమున్న ట్లు కన్సించును. _(సనన్న మైన కథ యున్నది. 

దానికోగూడి కొన్ని యర్థములున్న వి ఆ యర్థములను 'యోజించుట- 
అనగా పొనగింయుట అనిగదా సూతాార్ధము ! ఈ యస్థము ననున 

రించి- “అచభటనున్న యర్థములను పరిశీలించుట వలన కథ _పనన్న 
మగు” నన్న తాత్సేర్యము నిప్పన్న మగుట కష్టము, అర్థముల పరిలీల 

నము కథ [పసన్నమగుటలో హాతువుగా వివరణలో చెప్పబడినది, 

కాని మొదటనే కథ _పసన్నమై ఉండునట్లు సూతిమునకు అర్థము 
చెప్పబడినది. మరియు *(పనన్నకథి యనగా “కథా _పసన్నతి అని 
సత్యనా నాయణగారి కాత్సర్యము. “కథా పీనన్నతి నాయన ఇట్లు 
వ్యాఖ్యానించినారు ఛ 
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కథా _పనన్నత యన నమో తెలీసికొనుటకు మున్ను _పసన్న 

శబ్దము జెలిసికొనవలయును. “జేవీ _పనన్నతో ఇట్టి శబ్దము 

లలో- “భగవంతుడు _పసన్నుడై_ నాడు” మొదలగుచోట్ల, 

భగవంతుడు (పనన్నుడగుట యనగా నెట్టెదిః ఉపాననా స్వరూ 

పము తెలిసి నిశ్చలబుద్ధితో పరమేశ్వరుని ధ్యానము చేసిన చో 

భగవంతుడు (పనన్ను డగును. కావ్యమునందు “_పసాదిమను 

నొక గుణమున్నది. (పసాదగుణమనగా నర్థివ్య_క్కియని [మొక 

మతము. ఈ యర్థవ్య క్షి యెట్లు కలుగును? శథ్థార్థముల సుపరి 

క్షనము సంపదాయాభిజ్ఞతేయు నున్న వో నది కలుగును, 

భిన్న శబ్దార్థముల వా క్యార్థ ముల సుష్టుపరిజ్ఞానము చేత నర్గ 

(పనన్న త కలిగినట్టు కథా గతభిన్నాంశముల పరిజ్ఞానముచెత 

నే థా(పసన్నత కలుగును, * 

నిజమునకు “కథా (పసన్నత' యన్న పదబంధము నన్నయగారి సూ (త 

మున లేదు. (పనస్నపదమును కథాపదముతో అన్వయించి. విడిగా 
(పసన్నకథి యను పదబంధము రూపొండగా, దానినుండి _ (పనన్న 

ముయ్యెడిది కథ గావున, కథ (పనన్నమగట “క్రథా (పనన్న తగా 
వ్యతి _నపదబంధము నిప్పన్నమైనది. మరి ఈకథ పనన్నవముగుటలో 

“అర్ధయుక్షి*కి హేతుత్వము కొరవడుచునే యున్నది. పింగలి లకీ 
కాంతేముగారు కూడా “'పసన్నకథిను కథా [పనన్న తగానే భావించి 
ల్ [2 న bal షయుగా నిడదయుటలో, దానికి 
 'రంత్వమ నై యగుచున్నది. అయితే నడిమి 
కలిత పదనూ శెండును భిన్నములు కాదనియు, నమన్వితమై రూపాం 

శా 

దేవలసిన వఏకాంశ మే యనియు సూచీంచుచున్న ది. కాగా, ఈ యన్నిం 
టిని దృ స ని దృసయందుంచుకొని ఆసూూ తమునక్రు అర్థసమనయము చేయ 
వలయును, 
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“(పసన్ని” పదమును *కథితో అన్వయించుటవలన, నిజము 

నక్కు సమన్విత కొరవడుచున్నది. "కాగా, "సనన ఎ” పదమును 'కథి 
తొ గాక 'కథాకలికార్థయు క్షితొ సమన్వయించవలయును. అప్పుడా 
సూ[తమున కర్ణము సమస్వితమగును, ఆ సమని(తి ఇట్లు : కథయందు 
ఇ 

౬ య కలితమెనం అనగా నిబద్ధమైన ఆర్థము(ల) యొక్క_ యుక్తి. అనగా 
అమరిక పనన్నమగట- పిసన్న కథా కలితార్థయు క్షి. కథతోగూడి 
యున్న, లేదా కథయందు నిఖీ ప్రమైన అర్హములు-- వాటి పొనగు 
దల ప్యసన్నమగుట యన్న ది శావ్యమునందు కథాకథన శిగ్సములో 
(పాణభూతమైన యంశము. తదర్థ (పనన్నతా వికహితముగ కథ 
చెప్పుటలో (సయోజనము లేదు. కాగా కథాకథనమందు “కథాకలి 

'తార్థయు_క్రీ? (పసన్నము కావలయునని నన్న యగారు ముమ్మొదటగా 
ప్రతిపాదించినారు, “నన్నయ కవిత్వమూను గూర్చి వ్రాయుచు 
భూపతి లతీ. నా రాయణగారు 1 

వ్యాసుని క థా, ప్రణాళిక శేమ్మాతము భంగము కలుగపవీయక్ర 

త_త్రత్క_ధాంగ ములను కావో చితమగుకీతిలో వివవించు-చు 

కథార్థమును పాఠకునకు (పసన్న మగునట్లు చేయుట నన్నయ 

యవలంభించిన పద్ధతి" 

అన్నారు. |[పథధాసీకృతాంశము క థార్థ ముయొక్క- 'సనన్నత, డా, 

భూల్టిపాళ (శ్రిరానుమూ ర్తిగారు కూడా 

కథాంతేర్లత'మై బహ్యార్థ సంయోజన ముండును, నన్నయభట్టు 

కభాకథనమున కడువేగరి. చాని వేగమును నిలువరించుకొొని 

పరీటీం చవలయును. అప్పుడాతని (పాఠకుని కి కథాంతర్ని గూఢ 

మ్నులెన యర్థములు భాసించును, ఆయన యర్థ నసంయోాజనా 

చాతుర్యవుట్టది* ఈ యస్థములను షగహించుటకులోనారయ 

వలయును * 
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ఆని క జార్థములయొ ంక్క- భాసననమును- పన న్నతను ప్రధాస్కరించి 

నారు. కానన, నన్నయగారి ఆ సూత్రమును సమన్వయ పూర్వకము 

కోయు ననుకీలనమును పురస్కరించుకొని. కథాగతమైన అర్థముల 
నంయోజనముయొక్క (స పసన్నతకావ్యమునకు (పాణభూత మైన యంత 

మని నన్నృయగారు నిన్ధారించినారు. ఈ నిర్ధారణకు ఉపబలకముగా 

ఈశ కంది యంశేమును గమనించవలయును. 

రాజరాజ నశేందుడు నన్న యగారితో భారతరచన నర్ధి-చుచు 
సన్నట్టుగానున్న ఈపద్యము (భార, అది. 1-16) సిద్ధ డట 

జననుతే క పై జలా యనముని వృపభాభిహత వుహాభారత బ 

రూక మేర్పడం 'దెనుగుంన రచియింపు మధికథీయు కి 

మెయిన్, 

ర 

వ్యాన మహర్షి చెప్పిన భారతమునందు బద్ధము. నిగూపితమునై న 

'జ్యమూ వదో, అది 'వర్చడి” భారతమును శెలుగున రచింపవలయుట 
"రాజరాజ న. మడు చాంచగుచిన (పథాన పయాజనము, దినివలన 

“భారత కలి తాక్థయుక్షి క్రి - పొనన్న మగుట (పధానమగుచున్న ది. నన్నయ 
గారు _వస్తుత సూ(తమున “భారతి అనిగాక “కథాిపదమును చేర్చి 
నాకు. కథ భూమికగాగల సర్వ కావ్యములకు వ_ర్థించునంతటి వి నృ 
తని ఆ సూ తేమునకు ఈ చేప్పు సంవాదించినడి, కాగా, ఈ పద్యము 
as కథా లర స్థయుక్షే సూ_తార్థము నీవిధముగా (పసన్న ము 
వేయు మన్నది : 

వ్త్తల 

'మహాభారత బద్ధము అనుట 'కథాకలితము' అనుటయే. 
మ రరావితా క్ష S$ > ప్ర | 
న్రు ప్ రమే అర్ధయు క్రి” “ఏర్పుడుటి_ _పనన్నమగుట. కథా 
కలతిమైన అస్థమున న్నది. అది నిరూవితమణనస్సట ఆ కథ యందు అవురుట 
నిరాపితెము కాన ంతేవర కా * అర్ధమేదో, దాని పానగుదల యటో 

౧౧ వ్య కృముకాదు. కాగా మొదట 'సెననుత... . " పద్యమున విషయమును 
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నినరించి ఆ తరువాత దానిని. నన్నయగారు “(్రోసన్నకథాకలితార్థ 

యుక్కి అని సూ తీకరించి నర్వ కావ్యానువ_ర్హిగా (పస్తుతికరించినా 

రస్పించును. ఇట్లు, అ స్మూతము కథా కల ఆతార్థముల అమెరికను 

(పసన్నము చేయవలయునని పతిపాదించుచున్న దనుట నిర్వి 

నాదాంనేము, 

.నిజమునకీ అర్ధయు క్కియొక్క. (ప్రసన్న త౭ీ “క థ్యాప్రనన్న తిగా 
వ్యవహారింపబడుచున్న దనవలయును. కథ (పసన్నమగట యనగా, 

కాక లిఆార్థములు, వాటి వొనగుదల | పనన్న మగుటయీ. అర్థపన 

న్నతకు భిన్నముగా కథా(పనన్నతకు ఉనికికేదు. చెప్పబడిన కథ 
తోలీయుచుచే యుండునుగాని, నిజమున కా కోలియుట “కెలియు టి కాదు. 

క థాకలితమైన్న అర్థయుక్కి (పనన్నమగుటయే. నిజమైన కెలియుట 

వివరించుటలో, విబారి.చుటలో ఈ రెండం--అర్థ్య పనన్న త, క థా(పన 

న్నత._ భిన్నా ౦శేము లన్న ట్టుగా చెప్పబడుచున్న వి. మరియు కఖా 

(పసన్నతలో అర్థ(పనన్న త హేతువుగా భాసింపజేయ బడుచున్న ది, 

కాని, పరమార్థతేః రెండు నొక్క_టియ. విశ్వనాథ సత్యనా రాయణ 

గారు భారతములోని కొన్ని ఉపా ఖ్యానములను; పథాన కభాభాగ 

ములను వ్యాఖ్యానించినరీతి ఈ యంకేమునే స్పష్టపరచును. ఆయా 

కథలయందా యా అర్థములు (పసన్న మగుటకు నన్నయగారి విశిష్ట 

పధ|పయోగము, దానివలన కలుగు ప్రసన్నతను ఆయన “కథా (పన 

న్నతిగా నిరూపించినారు. 

మహాకవియొక్క_ కావ్యగతములైన కొన్ని శబ్దములు కథా 

మర్శమును ఛేదించునవి యగును 

అన్నారాయన, ((పనన్న తిను గూర్చిన ఆయన వివరణయు దీనిచే 

సూచించును) కథామర త్రము భేదింపబడుటయ నగా క థర్థము _పనన్న 

మగుట. కథార్థము (సనన్న మగుటయ కథయు (పసన్న మగుట, 

బుహ్యశ్ళంగుని కథను వ్యాఖ్యానించి, చివరకు : 
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నన్నయగాగీ కథలో (సన్నము) చేసిన మహార్థమిది, బుష్య 
శృంగుని (కథ) తీసికొని యావన వికార స్వరూపము నిర్ణయిం 
చను. ఈ మహోర్థము (పసన్నమగుచున్నది 19 

అని సత్యనారాయణ గారీ యంశము స్పష్టపరచినారు. తేన హోర 

పీినన్న తయ బు మ్యశ్చంగ కభా(పసన్నతయని 'ఆాతృర్యము. అది 

లేనిచో నిదిలేదు. “అచటనున్న యగ్థములను చక్కగా పరిశీలించి 

నచో కథ పాఠకునకు (పసన్నమగు"నని ఆయన అనుటలోని ాత్ప్చ, 

ర్యమి బే. కాగా ఈవిధముగా విజారించినవో “కథ్యాపనన్నతోయు 
“ప్రసన్న కధాకలి తార్థయు క్రి” తాత్పర్యముతో. సంపదించుచునే 
యున్నది, 

ఈ సందర్భమున నే గమనించవలసిన యంశమొకటి, 

“ వసన్నక ధా కలితార్థయుక్శి” యన్న దానికి “_కథా కవి 

తార్థయు క్రీ” అను పాఠాంతరము కన్సడంచున్నది. 12 యొదటి పాఠ 

ములో “*కలితొ అని, రెండవదానిలో “కవితి అని ఉండుటయీ 

భేదము నిజమునకు మారిన అక్షర మొక్క_టియే. అది “వి మరి 'లి” 
అన్నది 'విగా మారినదో లీక ఇది అదిగా మారినదోగాని మొత్తము 

సూ(తములో వివాడాస్పదమైన మార్చు వచ్చినది. అయితే “వికార 
యుతమగు పాఠ మునకు అర్థము సమన్విత మగుటవేదు, సమన్యయించు 

యత్నము కొంతసాగినది. 

కథా కవితలోని యర్థము యోజనను (పనన్న ముగా= (పసాద 

గుణ సహితముగా నిర్వహించుట 12 

అని వేదాల తిరువేంగళా చార్యులు గారీ రెండవ పాఠమునకు అర్థము 

చెప్పినారు. ఇక్కడ “అర్థము” కవితలోనిది. అప్పుడు కథా” పదావశ్య 
కత లేదు. మరి “అర్థము” కథలోని దై నవో *కవితాపద మనవనరము, 
మరియు, చెప్పిన అర్థమును ఏవరించును : 
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భారత కథను కవిత నల్లుటలో అందలి విషయములన్నింటిని 

రసవ_సముగా - వయే చోటుల -నయేరన ముచితమో అది 

చక్కగా వెంటనే వ్యక్రమై రంజిల్లునట్లు చేయు రచనే 

అన్నారు. ఈ వివరణలోని “రసి విషయము మై అర్థము ననుసరించి 

నది'కాదు. “(పసన్న మనగా _పనాదగుణ నహితమని, |పసాదగుణము 

సర్యరన సమర్చక మగుటను బట్టి, బక జ రన పసావన కవకాశము 

కలి ౦చబడినది. డా, చేంకటావధానిగారును “|పనన్నకథి లనగ్యా, 

(పసాదగుణము “సర్వరస నవార్పక మగుటచేత “నానారనమయము 

అన కథిలని భావించినారు. * కాని “(పనన్న * పదముచే స్ఫురించు 

చున్న దనుకొనబడుచున్న “(పసాది గుణము సర్వరన సమర్ప్చక మైన 

రచనాసంబంధి. “థచ్ధార్థముల యకాలుష్యుము' నకు సంబంధించినది పీ 

గాని కథకు సంబంధించినది కాదు. కథ 1ససాదగుణ సమేతమగుట 

నెవ్యరును చాప్పియుండ లేదు. 'సనన్నతే నొకేళ కథక న్యయించినచో 

డా. అవధానిగానే చెప్పినట్టు - “వవెన కథలను రచించునపుడు 

(పధానకథతో వానికిగల సంబంధమును; అందు వానికిగల స్థానమును 

వివరించుచు. . .విన్నంత మూ[తేమున నందలి తత్త్వమును స్ఫురింప 

శేయుట 16 కావచ్చును. అయితే ఈ చెప్పినదియు “అర్థయు క్షీ యొక్క_ 

_పనన్నతిశే అనుగుణముగా ఉన్నది, కాగా “పనన్ని పదము నాశ 

యించి రస\పసనావన సుదూరమైన క్షిష్టకబ్బన. నన్నయగారి అ కప 

రచనారీతికి అననుగుూము. 

ఇదిట్టుండగా ఈ రెండవ పాఠమునుబట్టి, నన్నయగారు “కథా 

కవితి యను నొక కవితా భేదమును పితిపాదించినట్లు దీని ననుసరించి 

నన్నెచోడుడు అనంతర కాలమున 'కథాకనితినే “వస్తుకవితిగా 

(పస్తు తీకరించినట్లు -పేదాలవారు, డా, పాటిబండ మాధవశర గగారును 

నిర్దయించినారు కాని, దావికీ భూమిక కన్చించదు. నిజమునకు చోడుడు 

(66) 
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“వస్తుకవితోను “కథాకనితా” తాత్పర్యముత్ పిస్తుతీకరించ "లేదు, 

ఆయన (పస్తుతీకరించిన రీతిలో వస్తుకవితా స్వరూపమిది: 

వస్తుకవిత 

నన్నెచోడుడు వస్తు కావ్యము, వస్తుకవిత, వస్తుకవి అను 
మూడు పదబంధములను [పయోగించినాడు, ఈ మూడును పరస్పర 

సంబద్ధములు; పరమార్థతః వక"కాత్సర్యవంతేములు. వీటి న్వరూపావ 
గావోనకు “వస్తు” స పదము కీలకము. ఆ పదముదా('రా చోడు డుదైలిం 

చిన అంశముపై తత్స్యరూప మాధారపడియున్నది. 

“వస్తు” పదార్థ విషయమున విమర్శకులలో భిన్నాభి(పాయము 

లున్నవి. “భరతుని నాట్య శాస్ర మున (_పబంధమునకు (ప్రఖ్యాత 

వస్తు వుయుక్క_ ఆవశ్యకత చెప్పబడినది” అన్న ఆనందవర్గనుడు, * 

“వస్తు - నాయక _ ర నములనుబట్టి రరూపకములు భేదించును” అన్న 

ధనంజయుడు. .. పీ ఇన్తు ఇంక నితరులనుబట్టి వస్తుపదము “కథా 

రకము. ఇట్టి పయోగములాధారముచేసికొన్వి వేదాల, పీ పాట్బండ = 

ముదలగుచారు వస్తు కవితయనగా కథాకవిత (వస్తు కావ్యము; కథా 

కావ్యము = = వస్తు కని = కథాక్షవి అని నిర్భారించినారు. వారిదృహ్ట్యా 

నన్నయగారు “కథాకఏవతోయనుట ఈనిర్థారణకు ప్రమాణము, మరి, 

నన్నయగారు స్పష్టపతిప త్తితో “కథాకవితియనగా పాఠశీకముగొ 

కథాపరయమైన “వస్సుిపదమును నన్నెచోడుడు (ప్రయోగించవలసిన 
యవసర మేమి వచ్చినది? దీనికి వేడాలవారి సమాఛానమిది : వస్తుపద 

మునకు తెలుగుతో బంగారమని సంస్కృతములో కథయని వాడుక 

యున్నది. ఈ ఉభయార్థ స్ఫూ_్రి రికారకు చోడు డిపదమెన్ను కొన్నాడు. 
“బంగార మెట్లు అలంకారములుగా మన యభ్గిరుచులకు దగినట్టు రచింప 

వఏీలగునో అశ్లే కథయు గనుకనుగూడ,. కథ బంగారమే. ఈ రెండు 
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రకముల విశేషములను జోడించుట వస్తుపదముననే వృగససనుగాని కథా 

పదమున ఏలువేదు. కనుక వస్తుకవితయని వాడినాడు.” 21 

నన్న యగారు “కథాకవితోను |పతిపాదించినా రా వేదా అను 

విషయ మట్టుండగా, వస్తుపదమునకు కథాపరమైన (ప్రయోగము పాత్ 

కము, ఇదియు నట్టుండగా; చోడుడు తేన కావ్యావ కౌరికయందు “కథ 

యని చెప్పవలసివచ్చిన ఏ సందర్భమందును కథాపరముగా వస్తుపద 

మును (పయోగించలేదు. “దివ్య కథాసూ(క్రం బెట్టిదనిని” (1-67) 

ఇత్యాదిగా సర్వత కథాపదమునే (పయోగించినాడు. మరి, కావ్య 

విమర్శ మార్గమున వస్తుపదమునకు సందర్భమునుబట్టి క థాపరముగా 

(పయోగమున్నను, వస్తు నిశేశము, వస్తు ధ్వని ముదలగు చోట తద్భి 

న్నరీతిలో (పరోగములున్నవి. కావ్యాదియందు ఆశీర్ను మస్కి 
యావస్తు నిశేశములలో నేదోయొకటి యుండవలెననుట (పసిద్ధము. 

ఇక్క-డ వస్తునిన్గెేశమనగానేమి? మేఘసం దేశ కావ్యాదియందుయముని 

గిరినివాస రూపవస్తువు నిచ్చేశింపబడినదని మల్లినాథ సూరి వ్యాఖ్య, 

“నివసించుట” యనున బే వస్తు వని తాత్పర్యము. అది కథ కాదు. నిజ 

మునకు మేఘసం దేశమున కథ యేమున్నది! మరి, వస్తుధ్యని యనుచో 

“నిధి నిపేధా ద్యనేక (సకారము వస్తుశబ్బముచే శప్పబడు చున్న ది” 

అని అభినవగుపా కి” విధి నిపేధాదులే వస్తువులిక్క-డ. 

అనగా, ఏదైన నొక యంశము విషయము, పదార్థము 

ముదబగునవి వస్తువాచ్యము లగుచున్న ఏ, కాగా వస్తు 

(పయోగములోని ఈవి న్ఫృతిని చోడం డా పదమును వేర్వేరు 

కవులు (ప్రయోగించిన రీతిని- పూర్వాపరములు ననుసరించి చోడుని 

“వస్తుకవితా” స్వరూపము నిర్ణ యించవలయును, 

. చోడుడు తన కావ్యావతారిక యందు పూర్వ కవిస్తు తిలో 

అక్షరు సంస్కృత కవులను సృరించినాడు, వారిలో వాల్మీకి; భారవి 
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ఉద్భుటుల- మువ్వ్వురి స్మరణలో "వస్తు కావ్య, వస్తు కవితా? పదబంధ 

ములు (పయు _క్రములు, బ్రక్క్ాడ భారవి ఉద్భటుల గూర్చిన పద్య 

ములు \(పస్సుతమునకు గమనించదగినవి, 

భారవియు వస్తుకవితను 
భారవియును బరగిరుదయ పర్వత నిఖరో 

(గారోవాకేం్యద కీల న 

గారోహణ పర్ల నల జనారాధితులై. (1-20) 

కాంశియందు సూర్యుడు (భః. రవి) ఉదయ పర్వత శిఖ రా | గారో 

పహాణముచేత జనారాధితుడు. ఆ సమయమున అర ర్య (ప్రదానాదులతో" 

జనులు రవి నారాధింతురు, ఇక వస్తుకవితయందు భారవి (కవి) ఇం(ద 

కీల నగారోవాణ వర్ణ నచ జనా రాధితుడు. ఆయన వర్ల నాశ క్కి జనా 

రాధ్యమయినది- దది పద్య తాత్పర్యము. సూర్యసామ్య విషయ 

మట్లుండగా, ఇ౦( దరీల నగారోవాణ వర్షనకు వస్తుకవితకు నేమి సంబం 

ధము! (నగారోహణు) వర్షనము వ స్తుకవితే యగునా? వస్తుక వితయందు 

వర్ణనయుండునా? వర్ణనయే వస్సుకవితయా?. . .భారవిని గూర్చిన పద్య 

మిట్టుండగ-, ఉద్భృటుని గూర్చిన పద్భమిది : 

(కమమున నుద్భుటుడు కపి 

తము నుణయం గుమారసంభవమ్ము నలంకా 

రముగూఢ వస్తువుయ "కా 

వ్యముగా హాకలీలంజెప్పి పహారుమెవ్పీంచెన్' (1-21) 

ఆఉద్భటుడు కుమార సంభవమును “వస్తుమయ కావ్యముగాన్'- వస్తు 

మయ కావ్యమగునట్లు- రచించినాడు. మరి, అది వస్తుమయ మెట్టయి 
నది? “అలంకారము గూడన్” * అని నమాధానము. కుమార సంభవ 

ములోని కథ వారులీల, కాని, దానివలన కుమార స-భవము వస్తు 
కావ్యము కాలేదు. అలంకారము వలననై నది, అట్లుకానిచో అలం 



"కార పస్తావన సంగతపడదు కాగా, ఒక కావ్యము వస్తు మయమగు 

టకు ఉద్భటుడాధారముగా అలంకారము, భారవి ఆధారముగా వర్షన 

హేతువ్రులను చోడుడు చెప్పుచున్నాడు, అయితే, ఈరెండు మాతమే 

వస్తు పదబోధ్యములా? కాదు మరియు నున్న పి. మరికొంత ముందుకు 

సాగి చోడుడు “వస్తు కావ్య” స్వరూపమును సమగ)ముగా ఇట్లు నిరూ 

పించినాడు, 

మృదురీతి సూక్కు లింపొదవింప మేలిల్లు 

భావము లెలమి ప్ర త్యావహముగ 

ముటుంగులం గన్నులు మిజుమిట్లు వోవంగ 

గాంతి సుధాసూతి కాంతి కనయ 

వర్లన లెల్ల చో వర్ధన కెక్క_ంగ 

రసములు దళుకొ త్తి రాలుణార 

“దేశిమూర్షంబులు “దేనీయములుగా న 

లంకారములు దా నలంకరింప 

నాదరించి, విని, సదన్థాతిశేయ మున 

బుధులు నెమ్మనమున నిధులు నిలుప 

వలవచే సమ _స్లవస్తు కఏశ్యర 

రచిత రుచిర కావ్య రత్నవిధి (1-6 

ఇక్క-డ “వస్తుకవీశ్యర రచిత రుచిర కావ్య”మనగా, అది వస్తుకావ్యము 

కావ్య మొక రత్క_వీధి, ఆ వీధియందుండు వస్తువులు రత్నములు. 

ఏథీస్థానియ కావ్యమందు రత్న స్థానీయ లై న వస్తువులు “మృదుర్తి- 

నూక్కులు. ..” మొదలైనవి, ఈ మొదలైన వాటిలో 'కథి పేర్కొ 

నబడేదు. “వస్సు'కావ్యిమున్నకేన “వస్తు వులోలో కథ చేరదని 

"తాత్పర్యము. ఈ పద్యమున చెప్పబడిన వివిధాంశములనుబట్టి “వస్తు 

కావ్య” పదబంధమందలి “వస్తుపదము వకవస్తుద|ోతకము కాదు, 



526 నన య భారతి 

మరి బహువస్తు దో్యోతకము,. ఈ యంశేమును “విబుధవరగ్షముూును న రిం 

చుచు చోడుడే నృష్టపరిచినాడు. 

గులు తెజిగి వస్తుచయమున 

కొఆఅగ౫ెడు నాదీప వరియునుబోలె నిజ 

మ్మెణీగి కృతివస్తు సమితికి 

వజులంగ మదినెజుంగు విబుధవర్షము దలంతున్ (1-26) 

ఇందులో “వస్తుచయము, వస్తునమికో గమనింపదగినవి. దీపవర్ధి 
వస్తుచయమున కొొజుగును. విబుధవర్లము కృతియందలి వస్తుసమితి 

నెబుగును. వస్తునమితి “మృదురీతి” పద్యమున చెప్పబడినది. చయము 

నమితి.. రెండును సమూ హోర్థకము లేయైనను, నమూవాముగా కూడిన 

వస్తువుల పరన ్ పరానుగుణ్యము, అన్ఫ్యూనాతిరి క్ష క్ష మైనఅవస్థిజిని “ సవితి 

స్ఫురింపజేయును, కృళిలో వణులెశు వస్తు వులకీ స్థలి తప్పనిసరి. ఎయిగు 

వారు బుధులు. మృదురీతి పద్యమునందును “బుధులు” స్మ రింపబడుట 

గమనింపదగినది. 

ఇట్లు వస్తువు “వస్తునమితి” ద్యోతకము కాగా, ఆ నమితియందు 

“కథో” చేరకవోవుటయు, కథయని చెప్పవలసినచోట్ల వస్తు పదమును 

గాక కథాపదమునే (ప్రయోగించు టయుబట్టి వస్తు కాప్యము / కవిత 

అనగా క వాకావ్యము / క వితకాదని, మృదురిత్యాది గుణాలం కారాది 

సంవలితము మాత మే“వస్తు కావ్యము / కవితగా చోడుడు ఉద్దేశించి 
నాడనుట నిర్వివాదాంశము. కాగా చోడుని “వస్తుకవితి నన్నయ 
గారు “కథాకవితి యన్నారనుట నేవిధముగాకూడ సమర్ధించదు, 

(పసన్న ?కథా; (ప్రసన్న -క నితా 

ఇదిట్టుండగా, '_కవితా-” పాఠమును సమర్ధ్థించుచు. ఇంద్రగంటి 

వానుమచ్చాస్ర్రీగారు ఆ సూ తమునకు== 
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(పనన్న -కథా-ప, సన్నకవితా-- అర్థయు క్రీ కి అని పదవిభాగ 

ముచేసి (ఏసన్న మైన కథ ొక్క_య్సు, |(పనన్న-మైంన కవిత 

రఘొక్ర్క-యు పి యోజనముతో కరాడియుండుట అని యర్థము 

చెప్పవచ్చును. * 

అన్నారు. ఇక్క-డ (పసన్నపదమును కథకు, కవితకును విడివిడిగా అన్న 
యించుట, అర్థప ఏదమునకు (పయోజనమని అర్థము చెప్పుట గమనింప 

దగినది, అయితే, "మొదట గుర్తించవలసిన యంశము “అర్థ” పదము 

ఇక్కడ “ప యోజనా” రకము కాదని. “... నిరూవితార్థము =.=. 

“అమి కాఖ్యానక శాఖలం బొలిచి వేదార్థామలచబ్బాయమై' (ఆది.1-) 

“మొదలగు నన్న యగారి (పయోగ ములు; “వ్యాసముస్ం(దు సార 

కరుణాతిశయంబున భారతార్థముద్భాసితేమైన యట్టి నుత భాగ్యున 

కున్ ” (న్వన్షాః 1.93) వంటి తిక్క_నగారి (ప్రయోగములు, 

'వ్యానముని (ప్రణీత పరమార్థము’ (నృసిం-పీరిక) వంటి ఎజ్జనగారి 

(ప్రయోగము వీయంశమున (పమాణములు, "కాగా, “అర్థము 

విషయపరమేగాని 1పయోజనపరముకాదు,. ఇక - “ఇ 'రత కథలు 

గహానమైనవి.- వానిలోని అనవసరములైన వివరములునుు పున 

రుక్తులువు పాఠకులకు విసుగువేనటలు కల్పించును. దానిని పాఠకుని 

అభిముఖ్యమున్నకే (పసన్నములు చేయవలెను. భారత కవితయందును 

సెలత్ణములున్న వి. అనౌచిత్వములున్న వి. వానినన్నింటిని తొల 

గించి స్ఫుటమైన కవితను సామోత్క_రింప 'జేయవలెను, అదియే 1పసన్న 

కథ; అదియే (పనన్న కవితి 25 అ్రన్లి ఇ్రం|దగంటి వారి వివరణ, ఈ 

వివరణ వ్యాస భారతమువై. అధి వేపణములనే తప్ప, నన్నయగారి 

'తాత్పర్యమును తెల్పదు. ఈ వివరణబట్ట చూచినచో, వ్యాస భారత 

మున అక్షర రమ్యతయు, నానారుచిరార్థ సూ క్రివిధిత్వము కూడ "లేవని 

చెప్పవలయును. ఇట్లు చెప్పట నన్నయగారిమై మన అభిమానము "నే 
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సూచించును. నిజమునకు మూల భారతముతో' పోల్చుకొనుటకు 

'(పనన్నకథా...” మొద్శలైనవి నన్నయగారు చెప్పలేదు. కావ్య 
రచనా స్వరూపమును వివరించుటకు చెప్పినారు ఆయన చెప్పినని 

సర్వత అన్వయించుటకు ఉేశింపబడినవి, ఈ యంశము మరచినచో 

వివేచన సంకుచితమగును. ఇదిట్టుండగా, కథను సాఫీగా చెప్పుట, కవి 

తెను స్ఫుటీకరించుటల అయినచో జక్క_నకన్న మహాకవి యుండదు. 

మరియు, |పనన్న / కవితల యొక్క (పయోజన మేమిటో చెప్పబడలే 

దిక్క-డ, దీనివలన ఆ నిర్వచన మసమ్మగము. మరియు (పసన్న పద 

మును కథతో, కవితతో గూడ అన్వయింప జేయుట క్రి ప్ట్రమార్లము: 

గమనించవలసిన మరొక యంశ మేవునగా అకురరమ్యత, నానారుచి 

రార్భ స్కూ క్తినిధిత్భములను కవి'ఆ"పరముగా, జగద్ధితత్వమును (పయో 

జనపరముగా చెప్పబోవుచున్న నన్నయగారి సూ[తమున కవితా వివ 

యమును అనమన్వితేముగా చెప్పినారనుట కుదురదు. ఇక, నన్నయ 

గారికి పూర్వుడై న కన్నడ కవియగు పంపన “లలితపదం, (పనన్న 

కవితాగుణ.... మనగా నన్నయ దానినే అనుసరించినా రనుట సరి 

గాదు. నన్నయగారి భావన పంపని భావన మొక టిగాదు, నన్నయగారి 
“కథా” పదము ఈ యంశేమును స్పష్ట్రపర చును, ఇద్దిరి ధోరణులు వేరు 

వేరు. కాగా నన్నయగా రిక్క_డ కథా విషయమునే తప్ప కవితా 

విషయమును _పసానించ లేదు. అందువలన - (పసన్న కథా కలి"తార్థ 

యు క్తికి సుగమతే “కలితి వలననే కలుగునుగాని “కవితి వలనగాదు. 

అందుకనియే, “కవితా” పదయు_క్త పాఠమునకు అర్థము పొనగించుటకు 
మూడు నాట్లు విధములుగా (పయత్ని ౦చి చివరకు డా, అవధానిగారు 

కవితా పదముకోగూడిన పాఠమునకు దూరానేయమయిన 
యర్థ మేకాని, సహజమైన యర్థము విశదమగుట లేదు. అందుేే 

“'(పనన్న కథా కలకార్థయు్య్య E యను పాఠ మే _(గహీంచుట 

యు కృముగా నుండును, ** 
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అను నిర్ణ యమునకు వచ్చినారు. ఈ పాఠమునందలి ఈ అన్వయము 

లోని సుగమతనుు జిచిత్యమును బట్టియే చిన్నయసూరి, గిడుగు 

రామమూర్తి మొదలగువారు “కలితి పదయు_క్తమగు "మొదటి పాఠ 

మునే | సమాణీకరించినారులో 

నిజమునకు నన్నయగారి సాహిత్య వివేచనలోని మాలికత 

పాఠమువలన నే వ్య _కృమగుచున్నది. నాటిజేకాదు, ఈనాటికిని “కావ్య 

మున- కథయొట్లు వెస్పబడవలయు నన్నది యెవరును విచారించి 

యుండలేదు. విచారించి చెప్పినది నన్నయగారొక్క_శే కథ చెపు 

టలో - అది పూర్వకథయే మైనవి, ఆ కథ యందలి అర్థములు; 

స్వీయమైనళో, ఆ కథయందు నిఖీ_ప్తములైన అర్థములు, వాటి 

ఫొసగుదల (పన్న యు కావలయునన్నది భారతీయ సాహిత్యవిమర్శ 

సం పదాయమునకు "తెలుగువారి సం(పదానము, కథాకథన శిల్చ 

మన్నది దీనినుండి ఉదయించి వి స్తరించినది. నన్నయ గారు భారత కథ 

చెప్పిన రొమహార్గ ణిని “కథాకథన దముడు” (అది, 1-29) అన్నారు. 

ఈకథ నదవత కథాగత వివిధవస్తు ధ్వనులను _పసన్న మునరి ంచును.్ 

కాగా. “(సనన్న కథా కలితార్థయు కి అన్న నన్నయగారి సాహిత్య 

వివేచనా నిప్పన్న మైన సూత్రము కావ్యసంధి క థాపర మైన మాలిక 

తను వ్య కృపరచుచున్నది. 

సూతము - 2 

అక్షరరమ్యత 

కథాపషయమును (పతివాదిం చిన సూ\తమును అనుసరించి 

యున్నది శెండవది 'అతర రమ్యత. కథా (పధథానములుశౌని కావ్య 

ములకును అనున_ర్హించుట కనువుగా, ఈ యంశము విడిగా సూ తీక 

రింపబడినది. అత్షరములయొక్క_ రమ్యతో, అక్షరమైన రమ్యత అని 

6! 
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ఆఉభయవిధముగా సమన యిం'చుకొొనవిలయిన సూతమిది, బది ఉత్తర 

సదార్థ ాఛాన్యముగల పదబంధము, 'కావ్యమునం దాద్యంతము. 

'రమ్యతి వ్యాపీంచి యుండవలసిన యంశేముగా నన్నయగారు భావిం. 

వనారు, 

డా॥ థూల్లిపాళ (న్రీరామమూ ర్తిగారి మాటలలో ఈ అక్షర 
రమ్యత - 'శబ్దగతాతురగతమైనది. ఆ యకురముంను ధ్వని ఆకయిం 
చినది. దాసిని (గహంచు నేర్పు (గేవణోం(డియ గత మెయుండును. ””* 

సంగీత సాహిత్యములలో అత్షరరమ్యతను గూర్చి విబారించుచు రాళ్ళ 

పల్లి అనంతకృ్ళమవ్ల శర్మగారు _ 'నాదవ్య కికి సహాయంగా వచ్చేభావ 

అనంయు క పరుష నరళమయంగా ఉంశునే గానకళ తలయెిత్తుకుని 

మెరుస్తుంది ** అనుటలో భాషయందు హల్లుల అసంయు_క్రత్వము 
అత్సర రమ్యతగా సూచితము. -ఈ అసంయు కృ తము కర్ణ పేయమగు 
నాదానుస్యూతికి మూలము. ఈ దృష్టితోనే పారుష్యు విరహితమై 
గాంభీర్య కారణమైన శబ్ల[పయోగ మతక్షుర రమ్యతయని భావించిన 
పింగళి లమ కాంతేముగారు దానిని “శబ్ద జటిలతి (0103602638 of 
words) క వ్యాపింప జేసినారు.** ఈ జటిలతను లవీంచియేకావచ్చు. 
డాం అవధానిగారు అతుఠర రమ్యత యున్నది. 'శయ్యిగా భావించినారు. 
“పదములయొక_ పర మమైన అన్యా న్యమై[తియే శయ్యా” అని విద్యా 

నాథుని నిర్వచనము. విద్యానాథుడు తెలుగునాడు. నన్నయగారి 
కర్వా చీనుడు. '(పతాపరు[ద యకోభూహణి కర్త. సాహిత్య విమర్శ 
కుడుగా ఆయన సంశేతించినదీ “శయ్యా. దీని నాధారించుకొని.__ 

ఏశజబ్బముల తరువాత నేశబ్దములను వాడిన నుతి సుభగముగా 

నుండునో (హించి దానినట్లుచితరీతి వాడుచుండవలయును. 
అట్టు పొందికగల పదములను వాడుటే “శయ్యా” యని పేరు, 
అదే అతుఠర రమ్యత 33 
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అని డా, అవభానిగారి నిర్ధారణ, విద్యానాథుడు శుతిసుభగశతా విషు 

యము చెప్పలేదు, అయినను పదముల అన్యోన్య పరమమైతి) యనుట 

వలన ఈ సుభగత్వ్యము కలుగే కలుగును. అయిళే ఇవి మాత్రమె 

"కాక --- 

పదనంఘటనా రూపమైనరీతి, వర్త సంఘటనా  రూపమయిన 

వృ ్త్త్, పదముల అన్యోన్య మై(తీ రూపమైన శయ్య పద పరి 

వృ_క్వనహీస్థుకాయాపమైన పాకము- ఈ సర్వమును నన్నయ 
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అని డొ, పాటిబండ మాధవశర్శగారు వివరించినారు, 

(కవమముగా పర్యాలోచించిన చో, అమర రమ్యత యనగా - 

అవేరముల |గథసమందలి క "శల్యముచేత్ నిష్పన్నమగు రమ్యత. 

సర్యవాకృమాజ మశత్తరమయము, అతురములు (కమముగా పదములై. 

వాక్యములై, మహావాక్య | కావ్యములై సాహిత్య ప్రపంచమును 

అనుభవమునకు 'తెచ్చుచున్న వి. కావున అతురగతమైన రమ్యత కావ్య 

మునందు విశ్వరూపము నొందును. “ఏశబ్దమును వాడిన _కుతిసుభగ 

ముగానుండు “నన్నది శేబ్దములనుండిగాక, అవి యేర్పడుటకు మూల 

మైన అక్షరముల నుండి గమనింపదగినది. “శతి శుభగత్వ” మన్నది 

సంకుచితిము. “రమ్యుతి యన్నది విస్ఫృతేము. స్థూలముగా చూచి 

న-చో ఏ కార్థకము న్నట్లు కన్సించు పదము లవేకములున్నను ఏవిధ 

నైన అవరముల కూర్చుతో రూపొందిన పదము రమ్యతను సంపా 

దించు నన్నది (ప్రయోక్త గమసింపదగినది. అత్సరముల కూర్చు అర్థ 

సంపాదక ము. అర్థపసన్నతే రసవ్య క్షైకి మూలము, కాగ పరమా 

ర్థతేః అక్షర రమ్యతే రసాభివ్య_క్లీయందు పర్యవసించుచున్నది. రసాను 

గుణత్వము ననుసరించి అవమరములకూర్చును లటీంచుచు పూర్వులు 

కొంత వివేచన సాగించినారు. అదిస్టూలము. అవిఫమైన వివేచన 



ర్ి నన్నయ భారతి 

ఎంతమైనను పాఠీకమే. (పయా_క్షయుక్క- (పతిభననుసరించి అతుర 

ములు తమ కలయిక ద్యారా తవు రమ్యుతను సువ్యక్రపరచును. అందు 

వలన ఫలానా యతురముల ఫలానా విధమైన (గథనమే రమ్యుతావాద 

కమని నిస్ధారించుటకు వీల్రలేదు డా. అవధానిగారు స ఎపీ రించినట్లు-- 

“కివల మృదులాతుర ఘటితమ్ములై న పదముల చే మాతనే రమ్యత 

వర్పడునని తఎపరాదు. ఆది పదములందలి నరలతా వపారుహ్యములయై 

కంచు. రసానుగుణత్వముపై నెక్కు_వగా అధారపడి యుండును 
మరియు, సర్వ కావ్యములు రసన పథానములుశకౌను. వర్ల నాది [పథా 

నములు నను. ఆయా కావ్యములందును ఈ విధమైన ఘట్టములుకూడ 

ఉండును అట్టి స్థీకియందును అతుర రమ్యుతను కవి సాధించును. ఈపిధ 

ముగా అతశుర రమ్యత సర్వవిధ కావ్యజాతమునక్రు అభివ్యా_ ప్తమగుచు 

న్న ది* అందువలన నే,అత్సరముుఐను మౌలిక్రముగా (గ హాం చి రమ్యత 

(పతి పాదనము చేసిన నన్న యగారు కావ్యము మొ_త్తేము విషయ 

ముగా నిరుపపదమైన రమ్యతేను, తదగ్ధకములై న రుచిర హృద్య రంజన 

రోదన రమణేయాది పదముల నుప మోగించి ర మ్యుతయొక్క_ అనవథి 

కత్వమును సూచించినారు. భారతమున సరాంను(కమణిక లో సర 

గ తాంశములను సూచించు పద్యములందు, కొన్ని ఆళ్వానముల చివర 
లందు “'రమ్యము” లిత్యాది పద(సయోగము గమనింపదగినది. కావున 

కావ్యర మణీయత యంలేయు అక్షర రమ్యతగా నన్నయగారు (పతిపా 
డించినారు. కావ్యమందు ఏక దేశ గతముగాక, అద్యంతము వ్యాప్త 

మగుటచే ఈ “అక్షర రమ్యత” 3% నిజముగా అత్షరమైన-తరముకాని 
రమ్యుతయ, 

మరి, ఈ వివేచన మంతయు కేవలముగా అక్క_డక్క_డి పొడి 
వాడి మాటలను సమోక కించి నివ్పన్నము చేయబడినదికాదు. మూడవ 

స్తూ[త్రమగు 'నానాపచిరార్థ సూక్తినిధి యన్నది ఈ విశేవణము 

నంతటిని సమర్థించుచున్న ది, గ 



సూతము వీ 

నానారుచిరార్థ సూ క్రినిధి. 

'నానావచిరార్థ సూ క్తినిధి యన్నది, సత్యనారాయణ గార 

న్నట్లు-- నన్నయగారు తనకది యొక బిగుదముగా వెప్పికొన్నట్లు” 

భాసించును. కాని అది కావ్య సిద్ధాంత _పతిపాదకమైన (పథాన 

సూ[తేము. నన్నయగారు “నానారుచిరార్ట సూ క్కినిధి” యగుట 
ఆయన కావ్యము వలన స్పష్టవగును. “కారణము కావ్యము “నానా... 

నిధి” యగుట యే కావ్రన కావ్యము నానారుచి రార్థ్ర సూ క్రినిధి కావ 

లయును. మొదటి సూత్య్రముల ద్యారా (పతి పాదించిన యంశేము 

లను నన్నయగారీ సూతిమున సమికరించినారు. 

'నానారుచి రార్ట సూ క్షినిధి యనగా-అ'నేక విధములైన రుచి 

రములగు అర్థముఒను సూ కుకు కావ్యము ఐధికావబయునని అర్థము. 

మరి, సూ క్తులనగా నేమి? డైనందిన జీవితములో వివిధ సందర్భము 

లందు ఉదాహరించు కొనుటకు యోగ్యమ్ములై న “సుభాపి తములని 

సామాన్యముగా అర్థము చెప్పబడుచున్నది. “నన్నయగారి సూక్తులు 

జగ తృసిద్దము" కిక్ అది సత్యినారాయణగా రనుటలోని తాత్పర్య 

మిదే. ఈ ధోరణిలోనే 

సూ కుంనగా సుభాష్ తములని యేగాక , సామెతలు, నానుడులు 

జాతీయములు (పదగతములు, వాక్యగతములు) సితిబోధక 

వాక్యములు మున్ను గునవియని గూడ విశాలమైన యగ్ధమును 

(గహించవచ్చును* 

అని డా, అవధానిగారనగా, భెరతేము “లో కాగమన్వాయె కాంలే 

గృహము” అని నన్న యగారన్నారు కావున అట్టి న్యాయ (ప్రతిపాదక 

వాక్యములు “నూకు లని, నాటినాయన 'రుచిరార్భవంతెములుగా 



7 నన్నయ భర 
తీద్చక ముకు యత్నించె నని డాం వాటిబండ వారభి పాయపడినారు.. 

వఫోరణిలో నే ఇం[దగ6టివారు : 

రుచిరార్థ మనుమాటను కవితాపరముగా (గహించుటలో విని 

గమకవులేదు. అది ' “(పసన్న కవి తార్థయు క్షి” అనుమాటతో 

గ తార్థమగుచున్నది. కాగా రుచి 'రార్థమనగా ఉజ్జ్వలమైన 
ధర్మనితిబోధనమనియు; సూక్తి యనగా అనుభవ పరిపాక 

ములో (గహాంచిన బేవనసత్యములకా చెందిన లోకో కృబనియు 

_గహీంచుట మేలు 

అని భావించినారు. ఈ విధమైన అభ వాయముల కనుగుణముగా 

నన్నయ గారి రచనలోని అ నేక వాక్యములు, పద్య / పద్యభాగములు 

బోక్రో క కై లు సుభాపితములు, నానుడులుగా దేశమున ( పసిద్ధములు. 

అవన్ని యు నంతే (ప పపిద్ధములలై వైనవనగా అది నన్నయగారి పరమమైన 

రవిక జతేకు నిదర్శనము. "కాని, ఈ సూతేము నన్నయగారి రచనకు 

మూత మే పరిమితముగాదు. "సూక్తులకె సంకుచితముకాతు. చాని 

పరిధి చాలా వి_స్హృతము. మరియు “రుచిరార్థమను మాటను కవితా 

పరముగా (గహించుటలో వినిగమకముకేదు” అనుటకు ఏలువేదు, 

నంతర కాలినుడై న జగన్నాథ పండితు జేగాక, పూర్వుగరై న దండి 

చెప్పిన యంశములు వినిగమకములు ఇక్క_డ స్పష్టముగా కవితాపరమై 
కుటు చుండగా మొదటి సూ _తేమున నుండ పఏలులేని “కవితా. 

పపమువే నిది గతార్ధ మనుటయు కుదరదు, 

నన్నయగారి కెంత్రో అర్వాచీనుడు తెలుగువాడు, సు_పసిజ్ఞా 
లం కారికుడు పా/మాణిక్రడునగు జగన్నాథ పండితరాయలు తనకన్న 
ఫూర పలాతుణేకుల కావ్యనిరచనములను నయు కికముగాొ నిరాకరించి 

సమ గోముగా తానుచేసిన కావ్యనిర్భచనము అచ్చముగా నన్నయ 
గాడి 'రుచిశార్థ సూ క్షి కనువాదముగా కన్సించును. ఈ యంశ 

మును చా, (శ్రీశామమూ రి గారు ఈవిధముగా వివరించినారు; 



క వితారీతులు కరర 

రుచిరార్థమనగా రమణయార్థమని యర్థము గడా | పికిపాద 
కత్యమన్న శబ్దార్థ ర్య ములకుగల సంబంధము. కుచిరారనూ కీ 

థి "యనగా రమణీయార్థ (పతిపాదక సుశబ్లము £2 

'రమణియార్థ (_పతివాదక శబ్లః బ్లికావ్యమ్'అను తన కావ్య నిర్భ్య చనమున 
జగన్నాథుడు “శబ్దోపదము. నుపయోగించినాడు, నన్నయగారి నిక్ణ 
చనములో “స్తూ? 'పదమున్నది. సు-_ఉక్తి కై, ఉ క్తి మరియు శబ్దము 

అనునవి స్థలముగా సమానార్థకము: ఎస్సించినను, ఈషద్ బే భేదమున్న ది. 
“ఉక్షి * అనగా చెప్పబడినది “ అనియర్థము. వెపె ప్పెడివా డుగ్గోశించిన 

యర్థముగూడ ఉన్నదన్న స్ఫూర్తి రిఉ ప సదమువలన కలుగును. ఇందు 

వలని కావచ్చును, డా కా. (శ్రీరామమూ- క్రి ర్ గాతు “ఉక్సి యనగా శా 

ర్థముల నమాూాహారమని యర్థము చేసికోవలనన్నా రు. కాని ఇ ఇట్లక్ణము 
చేసికొన్న చో “రు చిరో కో అనుటయే చాలును. 'అర్థ పద మనవ 

నరము, కాని సూ తమున 'అర్థ సదముకూడ ఉన్నది. కానన 

“ఉక శిిియనగా "కేవలము “శ్రబ్ది మసి= య్ చెప్పవలయును. జగన్నాథుడు 

గూడ ఈ యంకేముచే బలపరచీనాడు. అయితే కేవలముగా “ఉక్తి 

అనక, సుంగఉ్నకి = సూక్తియనుట నన్న యగాగి వి శేషము. అర్థము 

రుచిరము కావలయునట్లు ఉక్తి సూక్తి కానలయునని ఆయన క్ల 

యము, అర్థమునందు రుచికత్వ ముండుటయకాక, తదక్థ (వతిపాదక 

మైన ఉక్రియందును సుష్టుత్వము ఉండవలయును. కాగా. రుచికరమైన 

యర్ధమును పితిపాదించు రుచిరమైన ఉక్రి (సూక్తి) యే కావ్యము 
“ఉ క్షి” విశేషము కావ్యమన్న రాజశేఖరో క్షి * నన్నయగారి నిర్వ 

చనమునకు కొంతేగా ( పేరకమన్చించును. 

ఈ “రు చిరార్థ సూక్రి”కి ఆదియందు “నానా యని అంత 

మందు “నిధో యని నన్నయగారు చేర్చుట మరొక విశేషము. ఉ_క్తి 

"లేదా శబ్లము-లవి ఏక త(బోధకములు. అయిే ఉక "లేదా శబ్దము 
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శావ్యమన్నను ఒకే శబ్దము కావ్యమగుట నవ్యరును భావించి యుండ 

"బేదు. “ఇస్టార్థ వ్యవచ్చిన్న పదావళి కావ్య మని దండినిర్భచనము. 

ఇందలి *సదావశి పదసమూవాము కావ్యమని స్నష్గపర చును. 

నన్నయగారి “రుచిర్యామునకు దండి “్రష్టార్థముో. (పేరకము 

కావచ్చును. అందువలన “పదావఖి”లోని ఆవళి 'నానాి ప్రయోగ 

మునకు | చేరక మయియుండును. అయితే 'నానాి యనునది సమూ 

వాళ్వముతో బాటు టైఏధ్యమును గూడ నూచించుట క్రక్కాడ వికి 

పము, ఇట్లు నానానిధములై న రుచి రార్థ (పతిపాదకములగు సూక్తు 

లకు కావ్యము “నిధి కావలయును, కావ్యమాద్యంత మోవిధమైన 

సగాకులమయము కాొవకెనన్కి కాగా “నానా రుచి రార్థ నూ = పనిధి” 

కావన్నమని నన్నయగారి సిహ్క-ర్ష , 

ఇకాడ గమనించవలసిన మరొక యంశమున్నది. “అర్ధము” 

అనగా కావ్యవ స్తన్ర. ఆ కీ అనగా కావ్యరూపము. ఈ వస్తుగూప 

ములు పరస్పరము అన్ఫ్యూనా తిరి కృముగా నుండవలయును. ఈయం 

ర్ధ-జక్సీ” పదములకు “రుచిర-సు అను పద-ఉపసర్లలను 
చు ఎటుద్యారా నూచింపబడినది. కాణా కావ్యము వ స్తు-రూపముల 

సమని(తి సు పమని నన్నయగారి తాత్పర్యము. 

జగన్నాథ పండితిరాయలు తన కావ్యనిర్వచనమును బిరూాపిం 
చుచు పూర్వులు చెక్చినవాటిని నిరాకరించుటలో చేసిన చర్చయం 
తయు నన్నయగారి ఈ సూతి)మువద్దచేసి పరిశీలించుకొన వచ్చును. 
అప్పుడు నన్నయగారి విచారమాలిక్రత మరింత Gజ్జ లితమగును, 

నన్నయగారి మౌలికమైన ఈ విచారమంతయును, పరమ నివేక 
eg స" ere దో ంచళొ నాభ విభానతెము లని ఆయన “ముదంబొనరం గొనియాడి”న 'నత్స 
భాంతకములందు (ప స్తుతీకరింపబడి ఆమోాడింపబడినది, నన్నయగారి 
Ee 'కావ్యవి చారమార్లము నిశ్చితమెనవి. "కాగా, 
యణ భాసనంటు : 

వ్ ల 

విశ్వనాథ నత్యనారా 
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ఈ మార్లమునే నాల్లువందల యేండ్ల తరువాత జగన్నాథ పండి 

తరాయలు తేన రసగంగాధరమునందు (పవంచించినాడు. అటు 

కాశ్మీర, మిటు వేంగీబేశము అలంకార శాస్త్రమునకు రెందు 

సూర్యోదయ పర్యతములన లెనున్న వి, అభినవ గువ్లుడు కాళ్ళీర 

దేశ విద్వనా ర్లమును (పపంచింపగాజగన్నాథ పండితుడు వేంగీ 

దేశ పిద్వత్పరిపున్నార్షమును _పపంచించినాడు. 'రమణయార్థ 

(పతిపాదక థేబ్లః కావ్యమ్” అన్న జగన్నాథుని సూూతము జగ 

న్నాథుని కల్పన కాదు; వేంగీ పరిషత్తుల నిక్సితాభి| పాయమూో 

ఈ అభి[ప్రాయమునకు తన మౌలికవివేచన ద్వారా రూపకల్చనచేసి 

సమ గతేను సంపాదించినది నన్నయగారు. 

కథా స్వరూప వివేచన 

భారత కథా పస్తావనలో ఇమిడి పోవునట్లుగా నన్న యగారుచేసిన 

క థాన్వరూపస నిరూపణము “పసన్నకథా కలితార్థయు క్షి యన్న 

“మొదటి సూ తమునకు అనుబంధ వృత్తిగా గ మనింపవలసినయంశము, 

“నావలన చెక్క_థ ఏినవలతురు” (ఆది, 1-29) అని కౌమహర్షణి శన 

కాదిమునుల వడిగినపాడు వారు వెలువరించిన యబి హాయముగె 

నన్నయగరీ పద్యము (1-0) రచించినారు. 

ఏయది హృద్య, మపూర్యం 

బేయది యెద్దాని వినిన నెఖుక సమ్మ గం 

మ యుండు, నఘ నిబర్హ్భణ 

మేయది- యక్క-థయ వినగ నిష్టము మాకున్ , 

ఇక్కడ శౌనకాది మునులు సహృదయులగు (కోతల / పాఠకుల శన 

ములో నుండుట గమనింపదగినది. సహృదయుల సె పునుండి వివేచన 

సాగుచున్నదని తొత్చ్సర్యము. తేనుకు విన “నిష్ట మైన కథకు వారు 

(68) 
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భావించిన నాలుగు లతుణములను నన్న యగారు ఒకపద్ధతిలో కూర్చి 

నారు, అవి: 1 హృద్యత, 2 అపూర త, ల, ఎలుక సమ్మగముగా 

కలిగించవలయుట్కు 4, అఘునిబర్డణత, ఇవి అనుశీలింపదగినవి. 

"మొదటి. లక్షణము కథహృద్యము కావలయుట, "రెండవది 

అపూర్వము కావలయుట. ఈ శెండును పరస్పర సంబద్దములవ లె 

ఉన్నవి. వాద్యము విషయ మటుండగా, అపూర్వ వమునగానేమి ? 

"భారతి సందర్భమును బట్టి చూచినచో, మునులు రౌొమహార్ష ణి నడిగి 
నప్పుడు ఫారతకథ 'యపూర్వమైన 'కావచ్చునేమోకాని, నన్నయగారి 

నాటికది అతురాలా అపూర్వముకాదు. కావున నన్నయగారి నాటి 

భారత (శ్రోతలకు / పాఠకులకు అది విదిత పూర మే. మూలమున కను 

వాద పాయముగా (వాయబడిన పద్యముకాదిది. నన్నయగారి స్వీయ 
వివేచనా నిప్పన్న మైన నిర్ణ యముగా రూపొందినదిది. మరి, నన్నయ 

గారు కథ య పూర్ణము కావలయుననుటశే తాత్పర్య మేమి ? 

'అపూర్వత్వ మనునది కెండు ఏధములుగా నుండును, అంతకు 

ముందు లేనిది, కొత్తగా కల్పితమెనది యగుచో ఆ కథయందుండు 
అపూర్యత్వ "మొక విధమైనది. “శొత్తొక వింతిగా అది యుండును. 

అంతకు ముందువేని, లేదా వినని కథయినచి*, కథలో ముంచేమి 

జరుగునో తెలునుకొనవలయునన్న పాఠకుని ఉత్పుకతను ఈ అపూర్వ 
త్వము శెచ్చగొట్టును. ఒకసారి వినిన/ చదివిన తరువాత, ఇక ఆ 
అపూర్వత్వము ఉండదు. ఉత్పుకతయు ఉండదు, కాగా, ఇది కాలిక 

మైన అపూర్వత, కథకు దాని 'ఉత్చాద్యత్వ" లత,ుణమును బట్టి బది 

కలుగుచున్నది. మరి, కథ ఉత్పొౌద్యమైనప్పుడే ఆ పూర్వతము ఉండు 
ననుకొన్నచో, అతి విచిత) కవి పరంపరా వాహీనియగు ఈ 
సంసారమునందు కాళిడదాసాదులనగు వ ఇద్దరో ముగ్గురో మహాోక వులుగా 

పరిగణించ బగుచున్నా రు” అని ఆనందవర్ణనుడు (పస్తావించిన ** "కాలి 
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దాసాదులు “అపూర్వ కథా రచనాదతులు కారనియీ చెప్పవలసి 

యుండును. వారు తేమ కావ్యములందు నిర్వహించిన కథలన్నియు 

ఇదివరకటివే. దండి మాటలలో ఇెస్పినచో అవన్నియును "ఇతిహాస 

క థోదూతము” లే, పిసిద్ధములు, కాగా అవి అపూర ములు కావు. 

మరి, వారి 'కావ్యములందు అపూరత్యము చేదా? ఉన్నది, అయితే 

అది కాలికమెనది కాదు. మరొ "క ఏిధమైనది, 

పూర్వము ఉన్న చేమైనను కవియుక్క- |పతిభావిశేషముచేత, 

కథసరీతి ననుసరించి,నిర్వహణరీతిని పురస్కరించుకొని, భంగీవై చితిని 

బట్టి లోకజ్ఞతలోని లోతుననుసరించి ఇంక ననేక విధములుగా కథ 

యందు “అపూర్వము. నంకలితమగును, ఒక భావము పూర్వము 

వ్య క్కకరింపబడినదేయైనను, మరల వ్య క్కీకరించుటలో కొ_త్రదనము 

కలుగుననుచు ఆనందవర్గనుడు ఎ 

కృ వర కథాలాసే, కుమార్యః ఫులకోద్దమైః 

సూచయ._న్తి సృహామ_న్త ర్లజ్జయా౬ వనతాననా8 ** 

అను న్లాకమంతకు ముందే యున్నను, అందలి భావము నే _ 

వవం వాదిని చేవళ్ణా, పాళ్ళే( సితురథోముఖీ 

వీలా కమల పత్యాణి, గణయావమూన పార్యతీ £7 

అని కాళిదాసు వ్యంజించినరీతి “అర్థశక్కుద్భావాను రణనరూప వ్యం 

గ్యమునకు కవి పౌఢో క్షీ నిర్మిత శరీరత్యముచేత నవత్వము కలిగి 

నది” అని వివరించినాడు *ీ ఇక్కడ లజ్ఞూభవ వ్య క్కీకరణమునందు 

నవత్వేము సిద్ధించినది, ఇ కథయందును. కాగా, కాలికమైన అపూ 

ర్యత్వముక న్న ఈపిధ మైన అపూర్వత్వము స్టారాంేము. శామహర్ష ణి 

కథాకథన దకుడు” అని నన్నయగారనుట ఈ సందర్భమున గుర్తింప 

దగినది. అపూర్వత్వమునకు ప్రసన్నకథా కలితార్థయు క తంముతో 

బాటుది కథాకథనము, ఇట్లు నన్నయగారు (ప్రధానముగా రండవ 



అపూార్వత్వమును, గాణముగా మొదటి దానిని లశీంచినా రనవల 

యును, 49 

కః అపూర్వత్యము కథకు హృద్యత మును కల్లించుటలో 

ప్రధాన హేతువు. ఇదిట్టుండగా, హృద్యత్వము కథయందలి హితలతు. 

ణమువలన నెక్కువగా నుండును. “హితము మనోహరమునైన 

వాక్కు. దుక్తభిమన్నాడు భారవి. కాని కీతేము కాని మనోహార 

తము = హృద్యము  నిజమైనడి కాదు. సోహీతిమైన బే హృద్యము. 

కాగా, వ్యాద్యత మోావిధముగా కథయ" దు సమాహితము కాదగినది, 

అడిదుక్ నమ్మగముగా కలిగించునది కావలయుట క థావీపయ 

మున ఆవుంపబడిన మూడవ యంశేము, మారి యొబజుక డె జ్ఞునము 

"జేనికి సంబంధించినది * విచారింపగా, ఉభయమునకు సంబంధించినది. 

ఒకటి : లోకము, రెండు: తొను = ఆత్మ, లోక జ్ఞాతనుండి నిషృన్న 

మెన క్యు (గొతకు లోక వృ_త్తేము గూర్చిన ఎలుకను కలిగింపవల 

యును, అనంతరకాలమున మవు శ్రటుడు కావ్య (పయోజనములలో 

వర్కొాన్న “వ్యవహార 'వేతృత్వము” ఇక్క-డ గు ర్తుచేసికొనవలయును. 

వదె ఎజుకకు సంబంధించిన యొకపవతము. శెండవది తాను. నమగ 
సంవ ఎలుక అనగా ఆత్మజ్ఞాన మనవబయును, ఆత్మ మొక్క. ఆనంద 
స్వమహాపస్టైన మే క్షు నసమ(గ కౌలకణము. కావ్య వీషయికక్ముగా 

ది 

హ 

రసానందము. ఉడా త్తీరసాన్విత కావ్యనాటక (క్రమములు పెక్కు. 
చూచికి” (ఆది, 1_10) నని రాజరాజ నశేందు డన్న ట్టుగా నన్నయ 
గామ చెప్పినారు, కాగా కావ్య కథకు రనాన్నితత( ము వారు భావించి 
నారనుటలో వి_పతిప్తియుండ నక్కో_రలేదు మర, ఉదా తరసము 
లవగా నీవి ? పూర్వుల వివేచన ననుసరించి శృంగార, వీర కరుణ, 
శౌంలతెములు ఉద్వాత్తరనములు  భారతముకు ఆనంద వర్గ్షనాభినవ 
గుప్తులు, '* రామాయణమును కుంతేకుడు ** శాంత రసాన్వితముల 
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నుగా లఖీ.౦ఛచినారు. బుక సమగ వముగుట నొాంతరనమునకు ఆచ ఏ 

ముగా సరిపోవు లక్షణము. అభినవగుప్తుడు శౌంతమునకు త త్య/ అఆత్న 
జ్ఞానము స్థాయి భావముగా చెప్పినాడు. * నన్నయగారీ యంశము 
సీవధముగా సూచించినారు. రాజరాజ నకేందునిచే మొదట ఉదా త 

రస (పస్తావన చేయించుటయు ఇక్కడ కథావిషయికముగా మును 
లచే ఎటుకయొక్క_ సమ్శగతను చెప్పించుటయు ఈ సూచినను స్పష్ట 
పరచును. కాగా, ఇక్కడ కథకు ఇాంతరసాన్వితత్యము లజీ.ంపబడు 

చున్నది. 

“ఉదా త్తీరసాన్విత కావ్యనాటక (క్రమము లన్నప్వుడు ఆ 

సవమూసవమందలి రసపదమునకు ఏకవచన, బహువచనత్వేములు రెండును 

లవీ.0పదగినపి. ఉదా_్త రసము/రసములచే నన్వితమైన కావ్యములః 

నాటక ముల 'కమములు, "కాగా, ఫృృంగారాది నాల్లుకననములతోడి 

అన్వితత్వము సంభావింపదగినది. నిజమునకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

గారన్నట్లు : 

భారతము నండొక రనముండి మరియొక రసము కేదనుటకు 

ఏలుతేదు. "రోసి, శాంతరసము (పథధానమెనదని చెప్పవలెన , గఢ్ 

అనగా, భారతము (పవృ త్తిపరమైన వృంగారాద్యష్ట రనసములకును 

విహార భూమియీకాని ఇవన్నియు నివృ_త్రిపరమైన *₹ాంతరసాభి ముఖీ 

నములగుటచే భారతము శాంతరన (_పధానమని "తాత్పర్యము. శృంగా 

రాదులను శౌంతమునందు పర్యవసిందు వధముగా నిర్వహించుటనలన్స 

ఎఅబుకకు సమ్మగత్వము నంపాదింపబడును. ఈవిధముగా నన్నయగారు 

కథకు శాంతరసాన్వితత్వమును (ప్రతిపాదించినట్లు భాసించును. 

భారతము దృష్టితో నిది సరికావచ్చునుగాని, (పకి కావ్య 

కథ యు ఇాంతరసాన్వితము కావలయుననియే నన్నయగాన భావించి 

యుందురా ? నురొకవిధముగొ విచారించిన చోో ఆయన “'శాంతెేిమని 
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(పత్యేకముగా చెప్పకపోవ్రటవలన ఉదాత్తరనము లన్నింటిని ఆయన 
లతీంచినా రనవచ్చును. అయిక్తే ఉదా త్రరసములందును ఆయనకు 
మొగ్గు శాంతమునవై పున్నదని మాత్రమే భావించవచ్చును. 

కథా విపయిక్రముగా నాల్లన లత్షణము “అఘనిబర్హణత్వము, 

పాపమును నిరోధించుట ' నళింపబేయుట. ఈ చేయు లక్షణము కథ 
యందుండ్రవలయును, మరి, పాపమును కథయెట్లు నిబరణముచేయును? 

పాపము-పుణ్యము అనునవి కర శ్రమును బట్టి. ఆ కర చేయునది వ్యక్తి, 

“పరోపశకారక పుణ్యాయ, పాపాయ పరవీడని మ నుట (పసిద్ధము. పర 
పీడన పరాయ ణమైన ఏ కర్న అ జెంతటి డై నను, పాప హేతువు, ఈ 

కర్మను నిరోధించిన-చో పాపము విరుద్దనుగును. నశించును అనగా 

కథ వ్యక్తిని పాపహితువైన కర్మము నుండి నిరోధించుటకు ఉద్యో 
ధించునది కావలయునని "తాత్పర్యము. అప్పుడా కథ “అఘనిబర్హ్హ ౯” 

మగును, ఈ లక్షణము హిత్రోద్బోధకము కథ కావలయునని చెప్పిన 
టుగుచున్న ది. 

ఈ విధమెన నాలుగు లశ్షణములుగల కథను కావ్యమున కెన్ను 

కొన/కూర్పుకొనవలయునని నన్నయగారి "తాత్పర్యము. ఈ లతుణ 
ములు భారత కథక్రపికాదు, 'కావ్యకథకు అందుకనియే నన్నయగారి 

లక్షణములను. క థాసామాన్యముగానే నిగోశించినారు తప్ప, భారత 
కథకి (ప ల్యేకించ లేదు, 

భారతీయ సాహిత్య విమర్శ సం[పదాయమందు 'కథావిచారణ 

చేసినది ముగ్గురు విమర కులు మా[తమే. మొదటి యిద్దరు భామ 

హుడ్సు దండ్కి ౨ చివర నన్నయగారు. మొదటి యిద్దరు “భావిక 

(త్య) మును “|ప్రబంధ విషయ గుణముగా (పత్రిపాదించినారు. ఆ 
భావిక(త్యము కథకు సంబంధించినది. "వారిరువురు చెప్పిన యంకేము 
లను సమక రించినచో ఎనివిదంశములు నిప్పున్న ములగును.్* 
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1. కథ బుజువుగా సాగిపోవలయును, 

౨. కథయందు చి తోదాశ్తాద్భుతార్థత్వము ఉండవలయును. 

వి. కథాంశములు పరస్సరోప కారక ములుగా సంధింపబడవల 

యును. 

4, వ్యర్థ విశేషణములను వదుల వలయును. 

5 స్థాన (సందర్భ మును బట్టి పర్ణ నలు చేయవలయును, 

6. వస్తువు గంభీరమేమైనను శబ్దానాకులత్యముతో- ఉరి 

(క్రనుబలముతో సువ్య_క్షము కావలయును. 

7. భూతే భవిషదర్థములు (పత్యతములువలె దర్శితము లగు 

నట్టు చి(త్రింస బడవ లెను, 

ర. [పబంధములందు కథయంతయు క వ్యభి వాయ పరమై సాగ 

వలయును, 

రెండవది, చివరిది తప్ప మిగిలినవన్నియు కథా నిర్వహణము 

నకు సంబంధించినవి." కథను కవి తన యభి పాయమునకు అనుకూ 

లముగా మలచుకొనవలయు నన్నది చివరి యంశము, అచ్చముగా 

శెండవది మ్మాతమే కథా స్వరూపమునకు సంబంధించినది, కథయందు 

ఉత్పుకత్వమును _ కలిగించుటకు ఈ లతణము తోడ్చడును కాగా, 

నన్నయగారు క భాసరూపమును గూర్చి వేసిన విచారమును నిరూపిం 

చిన లవమణములను భామహుగు, దండి చెప్పిన యంశములతో పోల్చి 

పరిశీలించుకొన్న చో నన్నయగారి మాలికత స్పష్టమగును. కీలకములు 

(పాణభూతములై న యంశముల నాయన పట్టుకొని (పస్తుతీకరించిన 

రీతి గమ్యుమానమగును.* 

కావ్య (ప్రయోజనము జగదితము. 
2 

నన్న యగారు సాగించిన కావ్య వవారములో చివరిది కావ్య 

(పయోజనము, అవ్ “బగద్దితమూ . "తాను 'జగద్ధితంబుగన్, ముహో 
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భారత సంహితారచన బంధురు కై నట్టు ఆయన చెస్పినారు. నన్నయ 

గారికన్న పూర్వము పలువురు సాహిత్య మర శ్రష్షిలు "కావ థి (ప్రయోజ 

నములను పలువిధములుగా చెప్పినారు. బుద్ధి వివర్ణనము. లోకోప దేశ 

జననము యశస్సు, హితము మొదలై న “టిసి నాట్యశా స్ర్రము; 

ధర్మార్ధ కామ మోవీములయందు. కళలయందు వై చతుణ్యము. కేరి 

(పీతి అని భామహుడు; (ప్రజలకు వ్యుత్పత్తి ఫ్ అని దండి; అర్థము, అనగ్జో 

పశమమని ర్ముదటుడు; (పీతి _ 3 ర్తి హేతుకములై. నదృషాదృస్టాక్థ 

ములని వామనుడు; ప్రక్రియని అభినవగునుడు ఈ విధముగా కావ్య 

(పయోజనములను పలువురు న్న కికరించినారు. మరి, నన్న యగారు 

లను.౦చిన కావ్య ప్రయోజనము. ఈ యన్నింటికన్న పిలతణ మగు 

టయే కాక, ఈ యన్నింటిని గర్భీకరించుకొ నుచు నమ(గత్వమును 

సాధించుచున్నది. 

నన్న యగారు తాను లమీంచిన 'జగద్ధితమిను కావ్య (పయో 

జనమును పలుచోట్ల |పస్తావించి డాని _పాథధాన్యమును సువ్య కృపరచి 

నారు. *.. పరాశరాత్శేజుండు, విష్ణు సన్ని భుండు విశజసీనమై పరగు 

చుండంకేసె భారతంబుి (అది. 1-82) అన్నారాయన, విష్ణువు సర్వ 

వ్యాపకుడు. లోక స్థితి కారకుడు, ఇది (ప్రసిద్ధము. క వియందు గూడ ఈ 

లవతణములు లకు, తమగుచున్న వి. కోవి తన లోకజ్డ తచేత, భావనాశ క్రి 
చేత విశ్వవ్యాపకుడు. సృష్టి యొక్క, చరాచర" జీవ సంతాన _సవృ 

త్రులమయమొక్క_ రహస్యముల నాక భింపు చేసికొనువాడు, లోక | పవృ త్తి 

నుదా త్రీకరించుటకు సర్వథా 'పయత్నించువాడు, విశ్వము రమొక్క_ 

సుతి, హతము ఆయనకు ధ్యేయములు. వ్యాసునియందు విష్ణు సన్ని 

భత్యము భారత రచనా సందర్భమున పలుచోట్ల నన్నయగారు 
విెశేషమలవతణముగా ప్రసావించినారు. వ్యాసుడు విష్ణువు రె మొక్క 

అవతారమన్న విషయము అటుండగా, ఇక్కడ వ్యాసుడు [(పధాన 

ముగా భారత నంహీతా రచన బంధురుడు. నిజమునకు వ్యాసుడు 
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(తిమూ_ర్త్యంశాత్మకుడుగా కూడ గారవించబడును,.తి ఆయ నయొక్క. 

వ్వ లక్షణము నిది సూచించును, కాగా, కవిగా వ్యాసుడు విష్ణువు 

ఆయన కావ్యము లోకాను[గవా పవృ త్తి పరమైనది. నన్న యగారా 

యంశమును పిధాసీక రించినారు* 

“ఆం (ధశేబ్ద చింతామణి ఆరంభమునందు కావ్య(పయోజనము 

“విశ్వ, శేయస్సు” అని నన్నయగారు నిన్థారించినారు. భారత రచన 

నారంభించుచు మరల అడే అంశమును (పతిపాడించినారు. “వేద 

తియ మూర్తులు మా (శేయస్సుకొర కగుదురు - అని భారతాది 

పద్యము-- IU వాణీ గిరిజాశ్బ్రాయ , .. యందాయన వ్య_కరించిన 

ఆకాంక్ష. ఆ వేద త్రయ మూర్తులు పురుపో త్రమాంబుజభవ (శ్రీకంధ 

రులు, (శ్రీ వాణీ గిరిజలతో అవినా భావులు, లోకములోని (స్రీపుంస 

యోగోద్భవమగు అవిహాతమైన స్థితిని సమ్యగముగా వహంచువారు- 

రకీంచువారు. లోకగతమగు సమాజము స్రీ పుం మయమైనది. వారి 

రయూగలక్షణము చేతనే స్థితిని= ఉనికిని సఫెందుచున్నదివారు. వారి 

యకాగిక (పవృ త్తి లేనిచో సమాజములేదు. కాగా వారి _పవృ్తి 

యొక్క ఉదా _త్తత్యము మోద (శేయస్సు ఆధారపడియున్నది, ఆ 

(శ్రేయస్సు వ్యష్ట్రిసమస్టిగతేము. అనగా, వక ే శగతమని కాదు - 

మొత్తము విశ్వమునకు అభివ్యాసించునది. అందువలన అది “విశ్వ 

(శేయస్పు”, “జగద్దిత వున్నది విశ్వ తాను పర్వ్యాయసదము. 

సంధర ము | శేయస్సు అని భగవద్దిత క్కి అనగా సధరా 

దరణన శన సమన శళ్చర్యము. వ్య కులయొక్క_ సద 

యొక్క అభ్యుదయము పరస్పరమాధారా థేయభావము కలది. వైయ 

కిక నంబుధములు, సామాజిక సంబంధములు, వ్యకి - నమాజపార 

స్పరిక సంబంధము లన్ని యు సరగముయొక అభ్యుదయమునకు 

అనుగుణములు కావలసి యుండును, ఈ తాత్సర్యముతో పివిధ 
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సంబంధములకు సంబంధించిన (పవ త్తి అభ్యుదయ = న్ని జేయ 

నములుగా నిర్తీతములగును. ఈ నిర్టీతమైన ప్రవృ త్తియె - ఉదా త్రీ 

కత (పవృ _క్తియే ధర్మము - స్వధర్మ ము. దీనికి విరుద్దమైనది పద 

ధర్మము. అందుకని అది భయావహము మరియు, సృష్టి మొత్తము 

నకును నంయోజకళతా లక్షణము సహజమైనవి వియోగతొో లతణము 

అసపహాజము, సంయోాజకతా లవణాభిముఖముగా  నిర్తీతములై న 

వెయ క్కిక- సామాజిక (పవృత్తులు వ్య క్త్- సమాజ సధరములు. 

శా న్రములు 'కాన్య ములు ఈ ధర్మా చరణము దా్వారా ఆ (పవృత్తుల 

నుదా శ్తీకరించుట కి ఉబేశించబడినవి, అయితే అవి అనుసరించు విధా 

నములు భేడించును. శా.స్రముల దారి ఒక్షవిధమైనచో కావ్యములది 

మరొకటి. ఇది 1 వీతిపూర్వక మైనది. కాగా ఈ విధమైన కావ్యము 

రమొక్క- (పరోజనము. విశ్య_శేయస్సు |/ జగద్ధితము. ఇంక "వేచే 

ఎన్నెన్ని చెప్పినను అవి పాఠుకములో, అపర్యా_స్తములో మాగత్రమే 

యగును. విశ్వ్న_శయస్సు| జగద్ధిత మన్న చే నమ్యగము, ఈ సమగ 

త్వమును లవీ.౦చినది, _ పసాదించినది నన్నయ గారు, 

__చింతామణిియందు సాహిత్య వివేచనాపరముగా నన్నయ 

గారు కూర్చిన ముట్ట మొదటి పద్యము చతుస్పూ,తి. ఆ నాల్లు సూతే 

ములివి : 1. విశ్వ యః కావ్యమ్, ౨, తదదోపౌ పరిక్ళతే చ 

బాగ నై, వ నావాగ్యార నవృ త్రై8, 4, సాధ్యోహీ రనో యథా యథం 

కవిభికి మొదటిది కావ్య (సయాజనమును (పలివాదించునది. చింఠతా 

ముణి నాటి కె కాన్య (ప్రయోజన స్వరూపమాయనకు నిశ్చితమైనది, 

కాగా, మిగిలిన మూడు సూ తములలోని యంశములు నేరుగా భరత 

శబావముహా, దండి, ఆనంద వర్ధన, అభినవగుస్రు ల (ప్రభావమున వారు నిరూ 

వించిన సిద్ధాంతములకు దాదాపుగా పునరు కుల! 'వాగర్గ అను పద 

దంధమును కాళిదాసునుండి (గహీంచి 'శద్దార్గా నహితౌె కాన్య'మన్న 

భామహుని కనుగుణముగా నన్నయగారు [పయోగించినా రు, పరికృ్ళతి 
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శబ్దమునకు సహితము అలంకృత మనియు నగ్గములు చాప వలయును, 

“వాగర్థ పదబంధము మహాకవియిన వివక్శకుడు మాతమే అన 

గలిగినది. స(క్రరించ గలిగినది, మరి, ఆ దోషత్వము; అలంకృతత్వ 

మన్నవి దండి _పభానమునకు సంబంధించినవి. “అలంకృతము, అసం 

వీ పము, రసభావ నిరంతిరము కావ్యమన్నాడు దండి. రన విషయము 

భరతుని నుండి (పసిద్ధమై, అనందవర్థన, అభినవగు_ప్త కుంత కాదులచే 

సుపరిష్మ్బృతే సిద్ధాంతమైనది. “నిరంతరము రసోద్దార గర్భనందర్భ 

నిర్భరములైన కనుల నాక్కు_లు జీవించును అన్నాడు కుంతకుడు. 

నన్నయగారి “సావాగ్యారనవృ తిః అన్నది ఈ యన్నింటి ఫలము, 

ఇక్క-డి “వృత్తి పదము లాకుణికముగా కూడ గమనింప దగినది, 

అయితే, ఆ యంగ ములను నన్నయగారు మరల చెప్పవలసిన యవన 

రముతేదు. ఆయంశముల నన్నింటిని అంగీకరించి, స్వికరించి, బారు 

విచారించని ఇతర 'యధానాంశములను నూర్చి నన్నయగారు మౌలిక్ష 

ముగా సాగించిన ఏచారములో నిహ్పన్న ములై న యంశములు ఫారాతా 

వతారిక యందు, సూత )పా/యములుగా, సందర్భమున కొదుగు 

నట్టుగా వ్య క్రీ క్రరింప బడినవి. దీనినిబట్టి చింతామణి నాటినుండి భారత 

రచన నాటికి నన్నయ గారి విచారములోని ఎదుగుదల గమనింపదగినది, 

మాలిక్షత ల&ీంపదగినది, 

గమనింపవలసిన మరొక యంశ మేవునగా, నన్నయగారు ఆ 

నాడు సాగించిన వివారములోని యంశేములు వంద శేండ్ల తరువాతే - 

జగన్నాథ పండిత రాయలను వదిలినచో - మరల ఆధునిక కాలమున 

తెలుగు సాహిత్య విమర్శ మార్లములో వి'వేచింపబడుట. కథనుగూర్చి 

కథా పరమార్గమును గూర్చి, త ద్భాననమును గూర్చి, కట్టమంచి, 

శాయ[ వోలు విశ్వనాథ వంటి సృజనాత క విమర్శకులు బివేచన 

సాగించినారు,. ఆ. సంప్రదాయ మింకను సాగుచున్నది. కాగ్కానన్నయ 

గారు “పరమ వివేక సౌరభ విభాసితి ముగా వెలయించిన సాహిత్య 
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వివేచన, ఆయన నాటికే కాదు. ఈనాటికిని మాలికము, ఆధునికము: 

భారతీయ సోహిత్య విమర్శ నసం|(ప్రదాయమునకు సమకూర్చిన ఒకానొక 

చిక్క-ని కాంతికేఖ, 

ఇది నన్నయగారి సాహిత్య సూత )వ్భ ర్తి, 

అధస్స్ఫ్యూచికలు 

1. కట్లనుంచి రామలింగా రెడ్డ; వ్యాసమంజరి; పు 89 

బీ. వీంగళి లన్మీకాంతము, ఆంధ) సావాత్య చరితం; పు 55 

ల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, “నన్నయగారి (పసన్న కథాకలితా 

ర్భయు క్రీ” ఫు 15 

ఓ “(గదనన్నముకై'న కథలయందు గూర్చబడిన యర్థముల మొక్క 

యు_క్తియని దీని కర్ణము - డా, దివాకర్ణ వేంళటావధాని; 

నన్నయ భారతము, వు 704 

లి న, (హక. యు ఫు 15 

వె. వు 22-28 
7. భూపతి లస్టునారాయణ్య నన్నయ కవిత్వము, పుట 87 ఆం, 

(పు సొహీత | అకాడమి (పచురణ, 

ర. --డా. ధూశిపాళ (శ్రీరామమూర్తి; “నన్న యభట్టు కావ్య 
సిద్దాంతము" భారతి, మే, 1959. 

LEE 9 ¢ Ea 9. “మహాకనేః కావ్యగ తాశ్చ శచ్చాః, శేచిత్. కథామర్మ భిదో 
నవ _స్తి శాకుంతేలము యొక్క అభిజ్ఞానతి ప్రీ శ్రిక్రా పద్య ము-శీ 

10. న, (పు కృ యు; ఫు 74 

నై 

11. అంధ మహాభారతము; ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ నారి 
సంకోధిత పితి, అది. పు, 8 అధభోకాపిక_సం సా, ఆచార్య ఖండ 
అట వల్లి ల సీస్టరంజనం. 



12. 

1కి 

14, 

15. 

16. 

17, 

24, 

25. 

26. 

27. 
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వేదాల త్రిక వేంగ శాచార్యులు;కుమార సంభవ త త్త్వము- వు.19 

వై. వు 1? 
నన్నయ భారతము- వు 7? 

వేదాల తిరు వేంగ శా చార్యులు; “ఆంధ ధ్యన్యాలోకము”- 

పు, 204 

నన్నయ భారతము; ఫు. 706 

“అత వవచ భరతే “(ప్రఖ్యాత వస్తువిషయత్వం. =. ఉపన్య 

స్త్ ధ్యన్యాలోక ము. వు శీరీ4 

'వస్తునేతా రస స్తేపాం భేదకోవస్తుచద్విధా--- దకేరూప 
కము. 1-11 

“కుమార సంభవ తత్త్వము. పు, 45 

సాహిత్య అకాజెమానారి భార తారణ్యపర్వ పీఠిక, వు 12 

కుమారసంభవ తత్త్వము- ఫు 20 

ధ్వ్యన్యాలోక లోచనము, పు 50 

“భాథవస్త్సు అని పాఠాంతరమున్నది కాని “హాఢవస్సుో(అలం 

కారము గూడన్ + వస్తు...) అనునడే సరియైన పాఠముని 

బహుధా చర్చించి కోడాలవారు నిర్ణ యించినారు. (కు. సం త, 

పు, 17) రాళ్ళపల్లివారి పాఠము గూడ ఇదే, (మా, సాహిత్య 

అకాొడమోనారి కుమారనంభవ పీఠిక.) 

ఇంసదగంటి హనుమచ్చా స్త్రి, “సారమతి నన్నయ,” ఫు, 50 

"= 

ర) 9 
QQ 

నన్నయ భారతము. పు, 704 

ఆంధ మహాభారతము. ఉనా శ్రనియా సంశోధిత _పతి పు, రి 

అధోజ్ఞపీక, 
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వరి, “విశ్వనాథ వారు, నన్న య కథాకథననులోని. .. వస్తుధ్
వను 

29, 

లి0. 

లనే కథా\ పసన్న త యన్నారు... (అది (వెఢవాద మగును 

గాని |ససన్నక థాత్వము మాతము కాదు” అన్నా రిం[ద 

గంటివారు, (సారమతి నన్నయ. వు- 51) కథార్థ (పనన్నుత 
వస్తు ధ్యనుల (పసన్నతవలన మా(తమే కలుగునన్నది గమ 

నించ వలసిన యంళశేముః 

“నన్న యభట్టు కావ్య సిద్ధాంతము." 

రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్శ; “సంగీత సాపీ తాలు; అతర 

రమ్యత” భారతి, అక్టో. 11-5 

ఆంధ సాహిత్య చరిత, 

““యూనదానాం వరాన్య|ోన్యమై తీ శయ్యెతి కథ్యతే.” (పతా. 

౨౨1, 

నన్నయ భారతము. పు. 160 

ఆరణ్య పర్వ, ఫీఫ్రిక్ష, 

నన్నయ భారతము; పు, 750 

“నన్నయ కవివము : అతరరమ్యత అను తమ సిద్ధాంత (గంథ 

మందు డా, వి, వి, ఎల్, నరసింహారావుగారు “అత్సుర రమ్యుతిను 

వి స్తరింపజేసిన రీతి అనుశీలింపదగినది. 
న.|ప క.యు పు. 12 
యి మై 

నన్నయ భారతము; పు. 75కి 

అరణ్యపర్వ రీ థిక్ష, 

సారముతి నన్నయ; పు. 118 

నన్నయభట్టు కావ్య* ద్ధాంతేము. 

“ఉ క్తీవిశేహు కావ్యమ్ "--- రాజశేఖరుడు. “కర్పూర మంజరి” 

న._వప. క.యు; పు 1/8 



కవితారీతులు ర్ట్ప్ 

pp 

46, 

47, 

48, 

49, 

50, 

రో 

52, 

ధ్వన్యాలోకమ్, పు. 98 

వరుని గూర్చి సంభాషణ సాగుచుండగా, లోనిసిగుతో మో 

ములు వంచిన అమ్మాయిలు తను కోరిలను పులకరింతలతో 

సూచించుచున్నా రు. 
"దేవర్షి (నారదుడు) ఇట్లు మాట్లాడుచుండగా తం(డి (పక్క 

నున్న పార్వతి మొగము వంచుకొన్న దై (చేతిలోని) లీలా 

కవుల ష్మతములను లెక్క పెట్ట సాగాను. 

నన్నయగారి పరోతు. శిష్యుడనదగిన వీంగలి సూరన ఈ చెండు 

విధముల అపూర్ణతమునకు లత్ష్యములుగా కశాపూర్లొో'దయి, 

(పభావతీ (పద్యుమ్న ములను రచించినాడు, 

ఈ యంశమునకు సంబంధించిన విస్తృత విచారమునకు నా' ఆధు 

నిక తెలుగు సాహిత్య విమర్శ : సాం(పదాయిక రీతి” _గంథము 

ఏడవ అధ్యాయము చూడవ లను, 

ధ్యన్యాలోక ము, ఉద్ద్యో, 4 పు, 580, 1 

“రామాయణ మహాభారతయోశ్చ శాం తాంగిత్వం పూర్వసూ 

5ఖిశేవ నిరూవితమ్'- కుంతేకుని వ(కోక్తి జీవితమ్, ఉన్నేషము 

4, పుం, 441 

. అభినవ గుప్తుడు అభినవ భారతి నాట్యశాన్ర్రు వ్యాఖ్య, పు, 

986, 887 

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, కావ్యానందము, పు. 951 

దూ, భామహాుుని కావ్యాలంకార మున బీ_ర్లీ, రిశ దండి కానా టి 

దర్శమున ౨౨64, 5, 6 

ఏటిని గూర్చిన ఏి_న్సృత విచారమునకు నా “ఆధునిక తెలుగు 

సాహిత్య విమర్శ సాంపడాయిక' రీతి అను _గంథము (వు. 

70-78) పర్యవేపీంచ వలయును. 



py) 

ర్ట 

ధరి 

దర 

60, 

61. 

గ 
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ఆరవ యంశము | పధానముగా కథా కథనమందు ఉయోగించ 

లసిన భాపారీతిని సూచించును. 

నన్న యగారు కథకు చెప్పిన ఈ లవణముల మాలికత యెంకేటి 

దనగా, తిక్క_నగారీ లశత్షణముల'నే చేర్కొ_నునంతటిది- ఎయ్యది 

న్ఫాడ్యంబును” అపూర్యంబును, సమగ క్ష న్యపదంబునా వై న న 

యది, యక్క_థధయ మాకు విన నభీష్ట్రంబు. . ౨ (న్వన్లాం 77) 

అచతుర్వ దనో (బహ్మా, ద్విచాహు రపరోవా 58 అఫాలలోచన 

సంభ భగవాన్ బదరనణక, -వ్యాస స్మరణ. 
గ్ల 

క చా 
గా (కా డాన్ స్వధర్మో విగుణ? పరధర్మా న్స్యనుర్రిశాత్ , 

సః ధ్మౌ ని నిధనం (కోయ, పరధర్భో ఛయావహః” 

ఆ భగవద్దీత, కి-కి5 

“చింతామణి యందలి ఈ మూడు సూ(తములు మమ్మట 

సనాభుల సిష్టాం ంతములను 'పతిధ్వనించు చున్న వని, కావున 

నాచె తరువాపి కాలమున చింతామణి రచింపబడినదని, అందు 

నన్నయ కృతము కాదన్నది. చింతామణి నన్నయ 

క తము ము కాదనుటకు చూపెడు (పధానోప పపత్తులలో నొకటిగా 

చెప్పబడంచున్నది. కాని ఆ సూతిములను భరతాదుల ననున 

కెంచి చూచుట సమంజనము, అది కుదురనప్వడు గదా తరునాత 

వారి విషయము : భరతాదుల సిద్దాంతములచే అవి దగ్గర? 

కది గమనించదగిన యంశేము. 

“నిరంతర రకసోడ్దార గర్భసందర్భ నిర్భరా : 

158 కవీనాం. జీవ _స్తి నథామా,త మాగ్రితాక వకోక్తి 
sg 

శవితమ్ 411. 

క్రో 



నన్నయ నాటకీయత 

(శ్రీ ఎస్వీ. భుజంగరాయశర్మ. 
“సాల పాంశు, నిజోజ్ఞ ఏలత్క-వచు, శశంత్కు_౦డ లోనా 

"బాలార (పతిమున్ , భరాసనన ధరున్, బద్గో (గ నివ ౦కు, సా Ey 

ర్యాబంకారు, సువర్ణ వర్డు ఘను, క కరాఖ్యున్ జగత స Sa 

రెలోల ద్దుణుం జూచి మాపు (ప్రభూ ఆాశ్చర్యువై 

అచ్చటన్ - అంకు ఎచ్చట? 

రంగం - హ_స్తినాపురపు పొలిమేరల్లో (ప ల్యేకంగా నిక్వెంప 

బడిన ఓ (బ్రహ్మో ౦డమైన ( పయాగారం - అంశు “స్టేడియం. 

సమయం౦ - ద్వాపర యుగంలో ఓ సాయంకాలం. 

గుం డని ఆకారంలో నిర్మింపబడి 'లాడిచెట్టంత ఎమ్టన వేదన 

సోవాన (ేణులమోద జనం (కిక్కిరిసి కూర్చున్నా రు. దిదుర్వునూం 

పంపిన అఆహ్వానాలను పురస్కరించుకుని దిశజేశాం 'రాజలం
దళయూ వచా | శ 

ల 
wa 

fa) 

fF 

తవుతము ఆసనాల నలంకరించి వున్నారు. కౌరవ స్రీలకు (పే కా 
వ్ శ సస 
స 4 

జీ 

ఏర్చాట్లున్నా యి. వ్యా
గాదులూ; భ్ప ఇద్రోగాదుబూ, ధృతనాసా) 

దులూ తమకు (ప ల్యెకింపబడ్డ స్థ స్థానాల్లో కూర్చుని కుతూ పా లంగా 

చూస్తున్నారు. గాంధారీ ఫృతరాష్ట్రోలక- రంగవుఢ రంలో జకుగు 

తున్న దంతా విదురుడు చెబుతున్నాడు, 

కురు కుమారుల అ స్త్రవిద్యా (పదర్శనం కొన్ని గడియల నుం. 

జరుగుతోంది. 

నవ 

తచూణులూ, మహాధన్వులూ. అయిన కొరవ పాండవ కమోరులు-_ 
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దృఢహా స్తులూ; బద్ధగో భాంగుళి ( తౌణులూ,
 మార్లణ పార్ల 
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(దోణుని అనుజ్ఞ పొంది రంగమధ్యానిక వచ్చి కొందరు అసి 

చర్చ కౌశలాన్ని (పదర్శించీ, కొందరు తమతమ నావూంకితాలై న 

శరాలతో లక్యూలను కొట్టే, కొందరు పాయమదద్విరద రథా రూఢ 

దక్షత చూప్రీ మరికొందరు కుంతతోమరగదా కుశలత్వాన్ని (పక 

టించి _ 

ఇలా తమ తను విద్యలు _పదర్శించి జనాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు, 

తర్వాత భీమ దుక్యోధనులు తమ గ చాయుద్ధంతో కొంత జీపు 
_వేమొగారాన్ని నంముభితం చేశారు, 

అనంతరం అర్జునుడు వచ్చి అపారమైన తన శన కళాలాఘ 
వాన్నీ అ న్ర్రవిద్యా కౌశలాన్ని  ప్రదర్శించేటప్పటికి ( సేతుకులు 

సమో శ్ర హితువై పోయారు. వారి అశ్చర్యానికి మేరకేదు. ఆనందానికీ 

అవధిలేదు, 

సరిగ్గా ఆ సమయాన - 

ఓ పెద్ద చప్పుడైంది. కొండమీద విడుగుపడ్డంత చప్వుడై ౦ది. 

_పైహొౌగారం దద్దరిల్లి పోయింది. ఆ పిడుగు ఎక్క_డోపడ లేదు; 
రంగ ద్వారంలోనే పడ్డది, 

అదరి పడ్డ జనం రంగ ద్వారం వు చూశారు, 

రంగ ద్వారంలో ఓ యువపీరుడు నిలబడి వునా ష్వడుం 

అది పిడుగు కాదనీ ఆయువవీరుడు జబ్బచరిచిన చప్పుడనీ 
తెలుసుకున్న ( చేతుకులక్రు గుండె ఆగినంత పనె౦ది, 

భయంగా, ఆశ్చర్యంగా- కొన్ని వేలకళ్ళు అతణి చూశాయి, 
న నా జ న కుతూవాలంతో, మెప్పత్రో కొన్నివేల గుండెలు వేగంగా కొటు 

కున్నాయి, య 

అంతా నిశ శబ్దం 
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చూ సున్న కళ్ళకు ఆయువ వీరుడు ఎలొ కనబడాడొ, కొట్లు 
ఎన్ a భి Co రి 

కుంటున్న ౧సంజలకు అతని విలతణత ఎలా తోచిందో వర్ణించిన పద్యం 

“సాల_పాంశు” అనేది నన్నయగారిది ! 

ఆ యువ వీరుని సమున్నత వి(గహం వారిని చకితుల్ని చేసింది 

ముందు! అంతే యె క్రేనవాడు ఇంతవరకూ శస న
 విద్యా ('పదర్శనం 

చేసిన ఏరుల్లో ఒక్క_డూ లేడు. వారిలోనేకాదు. కూర్చుని చూస్తున్న 

(పవేతుపల్లో మాతం అంత ఎల్రెప మనిషి ఉంటాడా అని ఆశ్చర్యపడ 

దగినంత వెడంగ్రై ల్ఫథంగి వున్నా డతడు, “అమ్మో యితడు సాల 

వృతేమంత ఎత్తు! అనుకున్నారు; ఆశ్చర్యవోయారు; వారు! 

వారతని వంకే చూస్తున్నారు. కాసి వారి వూపులు అతని 

మోద సరిగా నిలవ లేక పోతున్నాయి, అలా నిబవనీయక చెదర గొడు 

న్రోంది. అతని కవచపు ధగ ధగ, అది మెరిసిపోతోంది. కళ్ళు మిరు 

మిట్లు గొలువుతోంది. కురుకుమారుల్లో అంతటి ఉజ్ఞ gల క్రవనంఎవరికీ 

“లేదు “ఓహో, ఇతడు నిజ్ జ్జ ఇలక్కవచుడు” అనుకుని మరీ ఆశ్చర్య 

పోయారువారు, 

వారతని వంశే వరా స్తున్నారు. చూపులు (గుచ్చి చూ స్తు 

న్నారు, అతేని కుండలాలు కాంతులు చిమ్మి కొడుతున్నాయి, అతడి 

కుండలాలు "కదలి నప్పుడల్లా కళ్ళు చీకట్లు కమ్ముతున్నాయి. అప్పళి 

స్తున్న కళ్ళతో “అహో! ఇతేడం శళ్యత్కుండలో ద్మాసితుడు! అను 

కున్నారు. మరింతగా ఆశ్చర్యపోయారు. 

వారతనివంజే చూస్తున్నా రుదూడ₹క చూ సున్నారుంచూస్త
ూ 

చూడలేక పోతున్నారు. చూపులు పక్కకి త్రిప్పిమా స్థున్నారు మాడ" 

లని బుద్ధి పుట్టినకొద్దీ చగాడలేక పోతున్నా రు. చూడలేక పోతున్న కొద్ది 

వాడాలని మనీ బుద్ధిపుట్ట చూస్తున్నారు. సాయంకాల సూర్యుని 

శాంతులు అతడిమోదపడి మరీ దుర్ని రిఘ్యుడుగా కనబడుతున్నాడు, 
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వారిలో కొందరికి. మనస్వులకు- భాన్రకులకు-- ఆఏరుడు తూర్పుకొండ 

మోదుగా దిగివచ్చిన మరో బాలసూర్యుడా అనిపించాడు. అన్ఫును' 

అతడు నిలిచిన రంగద్యారం తూర్పునేవుంది. “ఇతడు నిజంగా బాలార్క. 

(పతిముడు” అనుకున్నారు. చకితులై పోయారు. 

వారతనివంకే చూస్తున్నారు. కళ్ళు చికిలించి మూ స్తున్నారు. 
వరిదృష్టి అతడి ఎడమ భుజాన ( వేలాడుతున్న వింటి మోదికి జరిగింది, 

అది సామాన్యమైన విల్లుకాదు. సాల |(సాంశువు మాతేమే ధరించ 

గల విల్లు ధనుకోద పారంగతుడు మా\తమే ఎక్కు. పెట్టదగిన విల్లు! 

ఆ వింటిని బట్టి అతని మహోనుభావాన్ని ఉఊహీంచుఫోగల విజ్ఞ్వ లు 

(పక్కవారికి వింటిని మూవీ అతని విలుకాని తనాన్ని తలచుకొని 

మురిసిపోయారు. విప్పారిన కళ్ళతో ఆవింటినిచూ స్తూ “ఇతడు, మహో 

ఫరాసన ధరుడు!” అనుకుని ఇంకా ఆశ్చర్యపోయారు. 

కుడికౌై పున అతడి మొలనుండి ('వేలాడుతో రది... *.. వమిటో 

అది ! పరికించి చూచారు. అది ఓ అలవి మాలిన క త్తి! మూడటానిేే 
దారుణంగా వుంది! రణరంగంలో శ తువుల్ని దాంతో నరికి పాశే 

సోంచే... తలచుకుంశుచే శరీరం గడ్డకట్టుకుపోతోంది. ఒకరికొకరు 

మరీదగ్గ రగా జరిగి ఆక _క్తిని పరాపవుకుంటూ “ఇతడు బద్ధో గ నిస్ర్రీం 

శుడు అని చెప్పుకున్నారు భయంగా మెప్పుగా ! 

ఆ శరాసనాన్నీ అడగ నిస్ర్రింశాన్నీ ఆ లేజస్వితనూ, ఆ 
( పాంశుతినూ చూసోంశు, చాస్తూ భావిసోంశు - అవన్నీ మసక 

మసకె, మాయయ్యె అతడు బోసిగా నిలబడ్డట్టూా అతని కార్యమే 

ఆతనికి అలంకారమైనట్టూ అనిపించి, “అహో యితడు శౌర్యాలంకా 

రుడు!” అనుకుని వారు ముగ్గ్నులెపోయారు ! 

అంత ఎలైన ఆలోచనలనుండి వారి మనస్సు చి(తంగా ఒకసారి 

(కిందికి జారి 'ఇంకకూ ఇతని మేని చాయ ఎలాటిదో అనే కశూహలం 
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కలిగింది. వారికళ్ళు - అతని శరీరమంతా (వాకాయి, దాడాపు శరీర 

మంకె అవృతమ య్యే వుంది. మిగిలిన భాగాలు ములీబంగారంలా మిల 

మిల్లాడుతూ కనబడ్డాయి. 'కీహాే యితడు సువర్షక ర్లుడు కూడా!” అని 

చివరికి అతని మేని బాయ కూడా నొచ్చుకుంటు వి స్తుపోయారు. 

ఇంతలో ఆ మహావీరుణ్ని ఎరిగినవారు, (చేతకుల్లో కొందరు, 

అతజెంత గొప్పవాడో (పక్కవారికి వర్ణించి చెప్పటం మొదలెట్టారు. 

అది విన్నవారు కొత్తవారు ఆ కొత్తవారు ద్రరుగుపొరుగులకూ చెప్పు 

కుంటూ పోయిపోయి అందరూ అతణ్ని “సును డని ఆకాశానికి 

మురిసిపోయారు. 

ఇంతకూ ఆ వీరుని సేశేమిటి? ఇంత వరకూ ఆ(_పశ్న కట్టనే 

చేదు వారికీ! ఎంత చిత్రం"... తెలిసినవారెవరో 'కర్లుు డన్నారు. 

ఆ మాట ఆ నోటా, ఆ నోటా పడి శుణంలో |సేవాగారమంకొ 

కర్ణడనే చీరుతో తరంగితమై పోయింది. “ఓహో, యితడు క క్తాఖ్యుడం! 

అనుకుని, అనుకున్నడి అని, ఆపేరుకూ అతని మహాోనుభావానికి ముడి 

"పెట్టుకొని; ఉహాకు శెక్కలుకోట్లి, అతని క”ర్వాన్ని పాగడి గుణ 

గణాన్ని కథలు కథలుగా చెప్పుకొని, కరుణ్ని జగత్క-ర్ష్య పూర్ణాలోల 

దుణుణి చేసూ, చేసు న్నంత సేపూ అతకే చమూస్ఫ్మూ అంతు వేని ఆశ్చ 

' రాం వావి ఎలి 
af) వాల 

ఆ 

ర్యంతో ఉక్కిరి వక్క రై షహోయారు నారు. 

ఇది - కర్ణుని అకార వర్ల నమో తేక చూపరుల మనోభావ 

చి|తణమో వేర్పరచి మూడశానంతేటి అద్భుత మైన నాటకీయ రచన, 

నాటకంలో - అంశు దృశ్య కావ్యంలా - కవి నూట్లాడడు. 

పా\తలే మాట్టాడ తాయి, శ
వ వ కావ్యంలో _ కవే యెక్కువ మాట్లా 

డళాడు. అక్క-డక్కాడా పాత్రలూ మాట్టాడ తాయి
, 

దృశ్య కావ్యంలో సాధారణంగా వర్ల న లుండవు, ఉండరాదు, 

ఉన్నా, అవి ప్యాలేలు పలిేవి కాబట్టి వాటిలో పాతల మనోభా 
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వాలు ( సతిఫలించి తీరతాయి తప్పదు. ఇక = (శవ్య కావ్యంలో వర్ష 

నలు కోకొల్లలు, వాటిని సాధారణంగా కవే చేస్తాడు కాబట్టి అందులో 
౧౧ —_— 0 

పాతల మనోభావాల (పన్ ఉండదు, 

ఒక వేళ (శవ్య కావ్యంలో కవి, ఓ పాత్సేచేత వర్ణన చేయించి 

ఆ వరన ద్యారా పాత మనస్తత్వాన్ని అవిష్కరించాడనుకోండి. 
కేదా_ తానే ఆ వర్ల న చేళ్తూ, ఆ పాత దృక్కో_ణం నుంచి చేస్తు 

న్నట్టు చెప్పి ఆపా(త్ర తాలూకు మనోలోశానికీ అద్దం పట్లాడను 
కోండి, 

అప్పుడు (శ్రవ్య కావ్యానికి దృశ్య కావ్య గంధం అంటిందన్న 

వూట, 

నద ౧ “కారి డా క్ ఇ (నవ్యశ వ్యాల్లో దృళ్య'కావ్య లక్షణాలు అభివ్య_క్లమ య్యే 

తీరుల్లొో ఈ వర్ణన విధానం ఒకటి, సాధారణంగా వర్ల నలకు చోటు 

లేని నాటకంలో తరుచు కనబడనిదీ, నాటకీయమైన చూపుతో రచించిన 
(శవ్య కావ్యంలో తరుచు కనబడేదీ ఈ శిల్పం. 

“కోర్లుండును జనులనందటు నదల్సి చొత్తెంచి, రంగ మధ్యంబున 

నిలిచి కలయంజూచి, కృప దోణాచార్యులక్రు నమస్క_రించి, సజల 

జలధర ధ్యాన గంభీరవచనంబుల నర్దునునా కేపించి యిట్టనియ” అని 
ఒక చలల్ చి_తాన్ని గీశారు, నన్నయగారు, ఆ పద్యం (కిందనే. 

కొన్ని తణాలపాటు _న్తంభించిపోయిన ఆ _పమోగారం ఊవీరి 

పీల్చుకుంది ఊగిపోయింది, నందడించింది. కోలావాలంగా వుంది ! 
కుతూహలాన్ని ఆపుకోలేని కొందరు రంగద్యారం వై సు పరు7డుతు 
న్నారు. కొందరు ఆసనాలనుండి లేచి చరాస్తున్నా రు. భీమ్మ(దోణ 

విదురాదులు సర్టి చెబుతున్నారు. రంగ ద్వారాన్ని ముసురుకున్న 

జనాన్ని అదిలించాడు కర్లుడు ! జనం అదిరిపడ్కి ఒ త్రిగిల్సి చారి 
యిచ్చారు, కర్టుడు వారిని నట్టుకుంటూ రంగమధ్యానికి వచ్చాడు. 
నిలబడి అంతా కలయజూఇవాడు, జనం ఎక్క_డివారక్క_డ సస్టపన్నారు, 
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_పేతాగారం మళ్ళీ _స్తంభించివోయింది. కర్టుడం- [దోణ కృపా 

ఛార్యులవై ఫు నడిచి వారికి నమన్కరించాడు, దిమ్మె రపోయిన అర్షు 

నుడు ఇంతసేపూ రంగ వుధ్యంలో అలాగే నిలబడి పున్నా డు కర్లుడ 

తణ్ని వూచాడు, బలంగా అడుగులువేస్తూ అతని ఎదటికి వచ్చాడు. 

అతడి కళ్ళల్లోకి చూన్తూ అతణ్ని ఆశేవించాడు. 

ఎలా అనేపించాడో నన్నయ చెప్పలేదు. తిరస్కారంగా నవ్వి- 
వుండవచ్చు; చులకనచేస్తూ భుంక రించి వుండవచ్చు. "కాసి అచేవీం 

చటం మాతం జనమంతా మూశారు. అప్పుడు కరుడు అర్జునునితో 
కొన్ని మాటలన్నా డుం 

జనం ఇంతవరకూ అతని గొంతు వినలేదు. ఇచే మొదటిసారి 

వినటం, సళ్ళతో నిండిన కారుముబ్బు ఉరిమినంత హుందాగా వుంది, 

కర్లుని గొంతు ! జనం మళ్ళీ ఆశ్చర్యపోయారు. 

(పతిభావంతుడైన నటుడు మానంగా రంగస్థలంమిద చేసే 

అభినయ కార్యాన్ని వివరంగా సూచించే మాటలు నాటకంలోనుండవు, 

కాని ఆ నటుని అభినయాన్ని చూస్తున్న ( చతుకులకు నాటక శాలలో 

ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతుందో అలాంటి అనుభూతిని కలిగించటానికి 

(గవ్వ కావ్యకర్త తన కావ్యంలో సాత్రల కదలికల రేఖా బీ (కాలు 

గీచి ఆ శేఖాచి తాన్ని వర్ల చి తాలుగా మార్చుకునేపని భాన్రకతకు 

వదలి సహృదయులై న పాఠకుల కళ్ళముందు నిలుపుతాడు, ఇలా 

అభినయాన్ని బామ్మక క్లో కే శీలం (శవ్యకావ్యంలో నాటకీయత అభి 

వ్య_క్రమయ్యే శెండోతీరు. రంగమధ్యానికి వచ్చినిలబడిన కర్ణుడు 

చుట్టూ కలయజూభవాడని నన్నయ చి; (తించటం ఆ ఘట్టానికి నాటకీయ 

మైన |_పాణస్పందన కలిగించటం కోనమే ! 

కరుడు అర్జునునిత్ --- 

“నీవ కడు చేరు కాండవు 
కా వల వదు; దీనిం గొన్ని గణచితి మేమున్ 
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న్స్ విద్య లెల్ల చూపవు దు 

మే పరులు సూచి మేలు మేలని పొగడన్ 

అర్జునుని “నీను” గానూ తన్ను “మీముిగాను చెప్పుకోవటం 
సిదర్చుం జా 

తల్ "నేర్చిన వాటిలో కొన్ని మేమూ నేప్పకన్నాం లో అసి 

తాను కొన్ని మాతమే శేర్చుకున్నట్లు తెచ్చికోలు వినమతతో 
అధితే పాన్ని రంగరించి, మరుతుణంలో నీ విద్యలన్నీ చూాపనుంటానా 

అని తలవిసిరి నవాల్ చేయటంలో వి మగతనం 

“పరులు చూచి మేలు మేలని పొగడన్* అనటంలో “ఇంత 

సేపూ నిన్ను పొగడి తబ్బిబ్బులైన జనం వట్టి పనికిమాలిన చవటలు ! 
వాళ్ళని కోసి చూసినా పీఠం కృం- చుక్క కనబడదు. వీరులు మెచి చన 
వాడు వీరుడుగాని ఈ కుంకలెంతమంది మెచు ఎకుంకే మూ(తం నువ్వు 
ఏరుడవాకావా?” అనే ఎదేవలోని నిర్ణ మ్యపు తిరస్కారం. 

కష్టని వక్క త్వాన్ని పట్టి యివ్యటమే కాకుండా, “నీవి అవటం 
లోని కాకున్రా, “మాపుదుమే! అనటంలోని విసురూ ఆ మాటలు 
అతడి నొటినుండి వూడిపడ్డ కే అనిపిస్తాయి, 

సాధారణంగా (శవ్య కావ్యాలలో వి'భాషణి లేగాని *“నంభావ 
ఇలు" కావు. భౌవణలు పాల నోటివెంట వచి ఏన మాటల సారాం 
వాలు సంభాషహూరాలు అచ్చంగా పాతల నోటినుండి వెలువడిన 
మూటలు |! పాత/లు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నా రో తానుగా చెప్పటా 

నికి అవకాశం వున్న (శన్య కావ్యకవి, నాధారణంగా (వాసేవి భాష 
ణల! కాని ఈ అవకాశంలేని నాటక్రకవి సంభాషణలే | వాసితీరాలిః 
తప్పదు. నాటక లక్షణమైన నంభావణను నడపటం _ (శవ్య కావ్యంలో 
నాటకీయత అభివ్య _క్రమయ్యే మూడో తీరు, 

ఈ మూడు తీరులకూ నన్నయ భారతంలో ఎన్నో ఉదావార 
ఇలు దొరుకుతాయి, అవలోకిం చండి. 
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అయి తే, ఈ నాటకీయత సంస్కృత భారతంలో "లేడా అని 

_పక్న, సంస్కృత భారతంలోనూ - ఉంది, ఫోకస్ తప్పిన ఫోటో 

_౮ాఫ్ల్కా బూజర బూజిరగా ! నన్నయ్యగారి కున్న ంకేటి స్పష్టమైన 

నాటకీయ దర్శనం వ్యాసునిలో కనబడదు, 

ఎన్ని నిల్పాలకో ఒరవడి పెట్టినట్టు నాటకీయ శిల్పానికి కూడా 

శెలుగులో ఒరవడి పెట్టింది నన్నయగాశే అనుకుంటాను, 

కువూ'రా(స్ర్రువిద్యా _పదర్శన ఘట్టం చదువుతోంే కర్గుడం 

రంగమధ్యాన్ని (పవేళించి నట్లు క నబశదునాకు. నాటకీయ శిల్పం 

ఆంధ వాజ్మ యంలో అడుగుపెట్టినట్లు తో స్తుంది, 



నన్నయ నాదనౌ ష్ట్రవ వు 

(శ్రీ నండూరి బంగారయ్య 

నన్నయ కావ్యశయ్యకు అంతర్వాహినిమై నాదసౌష్టవ -ముకటి 

అనుభవ గోచరమగుచున్నది. ఎంతగ పరీవీంచి చూచుకొన్న ను దినిని 

వికల్ప చి త్తవృ త్తిగ (తోసివేయుటకు ఏలుకనబడపండ నున్న ది, అతని 

కావ్యశయ్యయందు గుణబాహుళ్యుము గోచరించుచున్నను వాటికి 

బ్రిదొకొలికి పూస, 

నన్నయ శయ్య శ భాలం కార భూయిష్థమనియు దీర్భనమాసన 

చాన్ల మనియు నిరసించు వారు కలరు. అట్ట వారికి ఈ నాద సౌష్థవము 

అనునంధానమునకు రాలేదని చెప్పవలసి యుండును. లేకున్న నాతని 

శయ్య యందలి య మృతస్వరూపము వారికి మప/సపడి యుండదు, 

సాంశేతికముగ జూచినచో శబ్బమువేరు, నాదమువేరు. పిడుగు 

పడినప్పుడు తజ్బవుగుచున్నది. కాని ఇందు నాదము శూన్యము "బాకా 

ఊాదినప్పుడును_ వీణ వాయించినప్పుడును శబ్దము కర్షగోచర మగు 

యన్నను నాదములో 'ఆరతమ్యుమున్నది. శబ్లము పంచభూతములలో 

నొక్కటియగు ఆకాశమునకు గుణము. నాదము దాని యంతేస్పారము 

నుండ యుదయిం చు మాధుర్యము, పంచభూతాలతీతమగు పరమాత్మే 
అయ జస Cx Pa ఒల్లో ౮ (- స్వరూపము, పిదులగు కొందరు మహోకవులును మహాగాయకులును 

శ్వాసహాయ్యమున అనాహశతాంశవుగు నాదమును సాధింపగల్లుదురు. 
౧ 

ఇది వారి కళావ్యవసాయమునకు అత్యుత్తమ సిద్దులలో నొక్క-టి. 

'వేపన్యరములో నాదమున్నది. ఈ నాదము ఏణానాద (పతిమ 
మని తిక్క_న వచించినాడు.* నంతత స్వాధ్యాయ పరుడగు నన్నయ 
కహాజ తేన ఫారతభాగమున "పెక్కు ఘట్టములలో దనాద మాధుర్య 
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మును వినుతించినాడు. దీర్టతముని నృత్రాంతము, వసిషుని £ ళీ £0 ళ్ ఖై 
జ్ 

ఉ దాహరణములు, వసిస్టుని చరి (త్రమునుండీ 

“దాని యుదరంబున నుండి 
| పణంగా లంకృత వేదధ్యని 

కోరంబు మధుర ంబయి 

_ వీ'తెంచిన విని విస్టృతుండయి 

"తే శక్తి చదువునుబోలె సువ్య క్రమగుచు 

పనులకు నిది యమృతోప మానమయ్యె 

-వేదనాదంబు. . ..4* 

అను భాగము నిచ్చట పునరుద్దరిం చుట యస స స్త్పతము గా ఆపై అ సరు 

"పదార్థము "తైలియకవోయినను స 

హృదయము న్న త భూములకు గొనిపో, జాలియున్న డి. ఆ 

స శేషమేమియు పొడక ట్లని మం(తేములు కొని స్ స్వం ముదల. అం కా 

నాదమువలన నుజ్జీవించుచున్న వి. అము చెలియకుండ సరా "వెద 

పాఠ మొనర్సుట కంగీక్షరింతురుగాని స్వర భంగ ్షమునరు పనన సమ 

నంగీక రింపరు, దీనిలోని రహస్య మేమి సంరభంగమైస శ 

మగుననియు అందుచే స్యరమునక ట్ట (పాథాన్యమ న్యు వ్యా 
ల 

సమర్థిం చిరి, "కాసి స్వర మును గూర్చిన 
ఈ పట్టుదలలో నింకను నున 

రవాస్య ముమయిన 'నున్నచేమో 
శీలింపవలని యున 

నాదమును గూర్చి ముచ్చటించు విద్యలు కొన్ని నం బే 

నున్నవి. అందు యోగవిద్య ముఖ్యము. పరిణత చాలా రాన 

లకు పరమాత్మ సన్ని హితమైనపుడు ఒకా నొక నాడ i ము వివరా 

నదియు ఇదె యమృతే మయగుకుచే నత్యంతే సుఖమును చకా జ 

డుననియు ఈ విద్య సిద్ధాంలీకరించుచు
న్న = ఆ నాదమును అనా హాటు 

మందురు, (పణవనాదమని కూడ వ్
యవహరింతురు. చిన్నామును పిపయి 
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వాసనలనుండి విముక్త మొనరించి వకా[గముగ చేయుటయే దీని 

(పయోజనమని నాదబిందూపనిషత్తు ఘోేషించుచున్న ది. ఈ నాదమే 

సర్వ వేదములకు (పభవస్థానమని మన శా, నములు నిర్ణయించు 

చున్నవి, అయినచో ఈ నాదమునకు 'వేదస్యర మునకు సంబంధ మేనమైన 

నున్న చేమో ఆలోచింపవలసి యున్నది. ఈ నాదాంశము వేదస్వరము 

నందుండుటచేతచే "వేద స్వరమున కంత 'పాముఖ్యము వచ్చినదెమో 

కరాడ పరిశీలింపవలసి యున్న ది.నాదమునుబట్టియే స్వరమునకు' (పాము 

ఖ్యము వచి ఏనచవో నర్గ భేదమువలన సిద్ధించు నష్టముకంకె నాదభంగము 

వలన సిద్ధించు నష్ట మెక్కు_డని సృష్ట పడుట చేదా? 

ఈ సందర్భమున నింకొక పరమరహస్యముకూడ స్ఫురించు 

చున్నది. నాదమే సాహిత్యమునకు మాతృస్థానమగు "వేదములకు 

(పభవస్థాన మగుచున్నది. అటు సంగీతమున కంతకును మాతృ స్థాన 

మగు స ప్తస్యరములునుకూడ ఈ అనాహత నాదమునుండియే ఉదయిం 

చుచున్నవని ఆ శాన్ర్రుపరిశోధకుల మతము, అయినచో సంగీత 

సాహిత్యములకు సమన్వయము నైక్యము కుదురుటలేదా ? ఒకవంక 

శబ్దము అర్థము భావము ఉపక రణములుగా గలిగిన సాహిత్యవిద్యకును 

బ్రంకొక వంక రాగము తాళము భావము ఉపకరణములుగా గలిగిన 

సంగీతవిద్యకును పరమగమ్యుము అనాహత నాదమే యగుచున్నది 

కాని పరమగమ్యము ఒక్క_కు అయినను దానిని సాధించు 

విధానములందలి భేదపడు-చున్న వి.స౭గా నంగీతమున నాదముదయించు 

విధానముననే సాహిత్యమున నుదయింపదు. ఈ యంశమును జ వయం 

దుంచుకొనుట మిక్కిలి యావశ్యక ము. సాహిత్యమునకు గూడ నాదమే 

గమ్యముగదా యని సంగీతములోవలె సాహిత్యములో సరిగమలు 

(పవేశపెట్టుట కనువుపడదు, అనావాతేము ఆకాశ గంగవంటిది. అది 
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సమాధిలో గోచరము గావలసినబే గాని స్థూలమైన కేం | దియమునకు 

నోచరముగాదు, ఇక సంగీతము సాహిత్యము దానినుండి భూలోకము 

నకు దిగు రెండు పాయలవంటివి. ఇవి అత్యుచ్చదశలో అనాహాత్రో 

దయమునకు దోడ్పడవచ్చును. కాని విని నిమ్న గమనమున అనాహ 

తము పూర్ణ ముగ (పత్యక్షముగాదు, దాని యంశము కొొంతయుం 

డును. ఈ యంశమే సుఖసంపాదకము, ఈ యంశమునకు నంగీతమున 

రాగము తాళము ఆలంబనము లయిన శై సాహిత్యమున శబ్దసారము 

తాళము ఆలంబనమగుచున్న ది. ఎట్లాలంబన మగునదియు ఇంచుక 

వివరింపవలసి యున్న ది, 

సాధారణముగా కవులు ఏదో మొక చందస్సు వాడుట గాన 

నగును. కొందరు (పాచీన పద్ధతిని వృత్తములు జాతులు ఉపజాతులు 

వాడుచున్నారు. ఎ నిలో నున్న స్వేచ్చ బాలక కొందరు ఆధునాత 

నులు క్రొత్త ఛందస్పులను గల్సించుకొను చున్నారు, ము తృము 

మోద ఛందస్పులను గల్పించు కొనుచున్నారు. "మొత్తము మాద 

ఛందస్సు లన్నియు లయబద్ధములే యనుట నిర్వివాదము. ఇంకొక 

విశేష మేమనగ (పవీణులగు వచన రచయితలు గూడ తమ వచన 

మున సూత్ముమయిన లయ 'పవేశపెళ్తైదరు. విదగ్గులయిన మహో 

కవులు ఛందస్పువలన సిద్ధించు లయతో తృ వ్వీనందక అశురముల 

పొందికవలన లయ నభివృద్ధి చేసిఫొాందురు, 

శబ్ల సారమును విమర్శించునపుడు ఎక (పెగ్గడ రచించిన ఈ 

(కింది పద్యము మిక్కిలి సాహాయ్య కారి, ఇది నృసింహ పురాణ వీ ధిక 

లోనిది, 

మించిన వేడ్క వీనులకు మిక్కు-టమై మధువృష్టి (గమ్ము రా 

యంచలు గూయ |గాంచమునునావలం గూయగడంగు 
భంగి (వౌ 
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ఢాంచిత శబ్బసారులు మహాకవ్లు లాద్యులు కావ్యశయ్య గీ 

లించిన కీర్మినంగ సుఖలీలకు శేనును గాంతు. 'సేసితిన్, 

వ్రందలి విశేష మేమనగ మహాకవి నాదమునక నికృష్టకవి 

నాదమునకు భేదము తీయుచున్నా డు. మహోకవి నాదము రాజహంస 

కరాజితమట. నికృష్ణక విది _కౌంచరుతమట. “(వెథాంచిత శబ్దసారులు 

మహాకవులు” అనుటలో నున్న రహస్యములను కొంత వెల్ల డింపవ లెను 

కము పేరు శబ్లసారము వేరు పూవుకుకావికి ఉన్న నంబంధ మే శెండిం 

టికి నున్నది. ఈకశబ్ద సారములో రెండు గుణములుండవ లెను.మున్నుందు 

అది (పౌఢముగా నుండ వ అను, _వౌడత్వమనగ (శవణమును దాటి 

బుద్ది గావ్యాముగ నుండవలెను (సుఖ మాత్యంతిక మ్ యత్తీత్ బుద్ధి 

(గావ్య్యూ చుతీం్యదియమ్ అనినట్లు) ఇంగ్లీమలో చెప్పిన 5201160 దీనికి 

సరిపోవును అనవచ్చును, (పౌఢత్వ మేగాక అంచిత _త్తంము గూడ నుండ 

వలెనట. అంచిత _త్త్యేమే సుఖమునకు జన శ్ర భూమి. అవిచ్చిన్నతే వక వము 

సౌఖ్యము ను శ్తేజకత్యము అననవి అంచిత_త్త్యమునకు పోహకములని 

చెప్పవచ్చును. భబ్లసారమునం ద్ రెండు గుణములు ఉన్న 'కావ్యశ య్య 

వీనులకు మిక్కు_టమై మభువృష్థీ (గమ్ముచున్న దట, నాదవిమర్శన 

మున ఎట పెగ్గడ మహాకవి ఇంతదూరము దారిమూపుచున్నాడుః 

నన్నయ్య తిక్క-నల నాదము దృష్టిలో నుంచుకొని ఆత డీ పధ్య 

రచనము సల్పియుండవచ్చును- చెప్పుచున్నది కేలుగు కావ్యము 

గనుక. " 

సంస్క్బుతే సాహిత్యమున నాదమునకు అగ తాంబూలము "వేద 

ములబటే,. అటుపిమ్మట వెప్పవలసినది రామాయణము. స్వరమను 

వై లుపట్టాలమోద నడవకపోయినను 

కూ జంతమ్ రామ రామేతి, 

మధురమ్ మధురాశురమ్ 
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అనుటలో “మధురాతరమో అనుటవలన శయ్యా మాధుర్యము "లేక 

నాదమాధుర్యము ఉద్దిష్టము. నన్నయ “అతర రమ్యతికును దీనికిని 

ఎంతే సన్ని హితే బాంధవ్యమున్న దొ గమనింసుడ
ు. తక్కిన కావ్యగుణ 

ములన్ని టిని అటుంచగా ఒక్క నాధానుసంధానమునక యి వాల్మీకీ 

పదే పదే చదువుకొనవచ్చును. ఇది చెవులపండువు చేయటమూ త మె 

గాదు. తన ెక్క-లమోాద గూర్చుండ బెట్టుక్ సి అత్మ నెక్క_డికో దీసి 

కానిపోవును. మనస్సును సు\ప్రసన్నముగా జేయుటలో దీనికున్న 

మహిమ అనిర్యాచ్యము, చక్కని కావ్యాస్ధమునకు ఉచితవముయిన 

మాధుర్య పూర్మమగు కావ్యశయ్య బోధించినపుడు గోటీరమున పంచ 

దార కలిపినట్టుండును. అందుచే కావ్యార్ధమును చదువరు?=) హృదయ 

ములలో హా క్లించుటకయి మహాకవులు నాదమును ఉపాంగముగ చేసి 

కొందురు. అర్థము తెలియక పోయినను వాల్ఫీకి శ్లోకము విన్నంతేనే 

హృదయ ముప్పొంగుటకు ఈ నాదమే కారణము. అతనిలో శభాడం 

బరము మృగ్యము. కాని నాదమాధుర రము సుషువ్క_లము: 

ఈ గుణమునందుకూడ నన్నయ వాలి కిక మానసిక సు తుడే, 

“వేదముల నాదమును సీణాస్వనముతో' బోల్సిన-చో వాలి ఎ నాదమును 

దీణురవముత్రో బోల్పవచ్చును. మరల నన్నయది కొన్ని మెట్లు దిగు 

చున్న ది. దీనిని కింకిణీనిక(ణనముత బోల్పవచ్చునమో. వాల్మీకికి 

నన్నయకు నంతర మంతో గనవచ్చుచున్నను బాంధవ్యము 

మాతము నిర్జిష్టము, .. . 

నాదసౌష్టవమును ఒక మహాగుణముగ నెంచి బుద్ధి పూర్వక 

ముగ యత్నించినవారిలో నాం[ధమున క[తయము అగపెకిని నంచ 

రించుచున్న ది. ఇతరు లెవ (రయిన దినిని సాధించుటకు యత్నించి 

-శేమోా యత్నించిన ఎంతవరకు కృళార్జులైరో విమర్శనియము. 

శబ్దాలంకార మున్నచోట నెల్ల నాదము సిద్ధించుచున్నదని పొరపడ 

రాదూ 
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అడిగెదనని కడువడిజను, 

నడిగినం దనుమగుడ నుడువడని నడదయుడుగున్ 

"వడ వెడ చిడిముడి తడబడ 

నడుగిడు నడుగిడచు జడిమ నడుగిడు సనెడలన్, 

(భాగ, న్క_ం౦ రి ప 103) 

ఈ పద్యములో శబ్టాలంగారము చెవి (గుద్ది (పత్యతుమగు 

చున్నది. నాదము లేనేలేదు. నన్నయ ఈ (కింది పద్యమును దిల 
కించిన-చో 

గంగాధర పింగ జటా సంగమ 

మంగళ విశాల చటుల తరంగన్ 

గంగానడి సేవించను గంగా 

ద్వారమున విగత కల్మ ముడగుచున్, 

(భార, అది, అ, 8. ప, 126) 

కభాలంకారము నాదమాధుర్యముగ నెట్టు పరిణమించునో ప్రత్యతు 
మగుచున్న ది, వ్రంచుమించుగ నిరలంకారములని చెప్పదగిన పద్యము 

లలో గూడ నాతడు నాదమును సాధించుట గాననగును, 

వారిరువానే (త్ర మదన 

(పేరితయె లజ్ఞయుడిగి ఫీతిల్ల క బృం 
దారక మూ రికి రాజకు 

మారున కిట్లనియె మందమంద మృదూ క్షీన్, 

ఇందలి యతి(పానములును “మంద మంద మృదూ క్లిన్ అను 
టలోనున్న యన్ముపాసమును శబ్దాలంకారములే యయినను ఎంత 
వినయసంపద సంపాదించు కొనుచున్నవి ! 
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నన్నయ రచనమున కీ నాదమాధుర్యము (పౌణమని చెప్ప 

వచ్చును. ఇది లేని పద్యము లేనేలేదని కూడ చెప్పవచ్చును. అర్థ 

మునుబట్టి భావనునుబట్టి సామాన్యముగ గనవచ్చు పద్యములుకూడ 

నాదమాధుర్యమునుబట్టి పదేపదే చదువ బుద్ధివుట్టును. ఇం(ద(పస్థ 

పురమును వర్టి ంచుచు 

నరళ తమాల 'తాలహారి చందన చంపకి నారికేళ శే 

సర కదల్టీలవంగ పనస క్రముకార్దున చేతీలతా 

గరు సునసారసాలనవాకార నముహీరుహారాజ రాజసుం 

దర నవనందనావళుల దత్పుర చాహ్యాము లొప్పజూడగన్. 

అని చెప్పిన పద్యమును ౧ కొందము, ఇందు ఉదా నన వృత్నుముల 

జూపీతా యిచ్చినాడు ఇదియే నిఘంటువు నుండియైనను నం్యగహించు 

కొనవచ్చును. [పకృతిని పరిశీలించియే రచింపవలెనను పట్టుదల'లేదు, 

గతానుగతికమన్నను ఒప్వుకొనవలసి వచ్చును. అయినను నాద 

మాధుర్యము దీనికొక వై శిష్ట్రమును చేకూర్పుచున్నది. ఇశ్తు 

బహువన పాదపాబ్ధికుల పర్వత పూర్ణ సరస్సరనతి 

సహిత మహోమహీభర మజస సహస ఫణాలిదాల్సీ దు 

స్పవాతర మూ ర్సికిన్ జలధిళాయికి పాయకశయ్య యిన య 

య్యహీపతి దుష్క్భూ తాంతకుడనంతుడు మాకు (బసన్ను 

డయ్యుడున్ ఇ 

ఇత్యాది యుదంకుని నాగ స్తుతి పద్యములు కరాడ, 

స్థూలదృష్టిక సెక్కు. సంబోధనలతోడను వ్యర్థములుగ గన 

వచ్చు పదములతోడను వదులుగ గనపచ్చు పద్యములు కూడ నాద 

మును బట్టిమాచినచో విగవుతో రమణీయములుగ నుండును. 

కీల గళోపమాన కమనీయ గుణోన్నతి జెప్పజూచు న 

న్నలిన చేవయానికి నరేశ్వర భ రృవుగాన నాకు నుం 

72 
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బోలగ భఛ్రరృవివయిది భూనుత ధర్శపథంబు నిక్కు. వం 

దాలును దాసియున్ సుతుడు నన్నవి వాయని ధర్మ ముల్ 

మహాన్, 

నీవును [పవ్మా వారివి విసీతుడ వేనును గన్యకన్ మహీ 

దేవకులావతంస రవితేజ వివాహము నాకు నికుమున్ 

భావజు శక్షినైన యది పన్ను గ నన్ను. బరి(గహీంవు సం 

జీవనితోడ శ్నుక్రదయ సేయుము నాకు (బియంబు నావుడున్. 

లలితమైన శయ్యలోగాక ఉద్దత మైన శయ్యలో గూడ నాద 

మాధుర్యము నన్నయ సాధించుట గాన నగును, 

పాశళాశై_క నిశేతనాంతరమునన్ ఒర్వెన్ దదశ్వాఖల 
(పోతో మార్ల వినిర్లతో (గ దవానార్సుల్ పన్న గ(వాతముల్ 

ఛీతిల్లెన్ భుజగాధినాధు మనమున్ భేది ల్లె. గల్పాంత సం 
జాత సోద్ధత బాడబానల శిఖా శంకాధికాతంక మై. 

ఇట్లుదాహరించుచు బోయినచో నాతని భారత భాగమునంతను 

ఉదాహరింపవలసి వచ్చును. ఏ రసములోగాని ఏ ఘట్టములోగాని ఈ 

గుణ మాతేనిని విడనాడ కున్నది, 

చేవకలను మహసోపురుషులను వర్ణింపవలనసి వచ్చినపుడు కొన్ని 

విశేషణములను కుప్పవనోసినట్ట గపడును. ఆ విశేషణములో నంతర్లతే 

మైననాదము ననుసంధింప మేని పద్యమునందలి యందము బోధపడదు, 

వరదు సురాసురవందితు. 

గనుణాక ుుహాచుుయథ్నాక కరు? గరిచర్మాం 

బరు శంకరు గిరిజూాసుం 

దరు నిట్టని స్తుతించె దద్దయుభ క్రిస్, 

ఇక ముకుంద _స్రవములుగూడ గ నవచ్చును. వ్యాసుడు 
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మున్నగు మహాపురుషులను వర్మించుటలో గూడ (పాయికముగ సీ 

సాధన మే యవలంబనీయ మగుచున్నది. 

పరమ _టమహానిధిన్ బరాశరసుతున్ల (బహర్షి ముఖ్యున్ దయా 

పరు గారవ్యపి తా మహున్ జనహిత (పారంభు గృహ్లాజినాం 

బన నీలాంబుద వర్ష జేహు ననురూషపాంశు నుద్యద్దినా 

కరరుక్వంగ జటాకలాప్రు గతి రాగడ్వుము నిర్మత్సరున్ . 

ఇట్టి పద్యములననుసరించియే తిక్క_నాదులు 

(పాంశుపయోదనీలతను భాసితు నుజ్జలదండ ధారు పం 

గాంశు జటాచ్చటాభరణు నాగమ పుంజప దార్థ తత్తే (ని 

స్పంశయకారు. గప మృగ చర్మ కృుతాంబర కృత్యు భారతీ 

వంశవివర్గనున్ (దిదశవందితు సాత్యవతేయు గొల్బెదన్. 

మొదలయిన పద్యములు రచించిరి, 

సాధారణముగా  శేబ్దవిజృంభణము అర్థగారవము నరికట్టుట 

గాననగును, నన్నయ గాఢసతిభఛకు (ప్రబల నిదర్శనలేమనగా శేబ్బము 

వలన నాదమును నాదమువలన 'ి'వమును పోవించుకొనుచుండును. 

లది మహాోకవులకు గూడ దుస్చాధ్యామైన కళార హాస్యము, 

జలధి విలోలవీచి విలసత్క_ల కాంచి సమంచి తావని 

తలవహనతమంబయిన దహీణహా_స్తమునన్ దదున్న మ 

స్లళదురుఘర్న్శవారి కణ క మకరాబ్దమువట్టి నూతిలో 

నిలువడ గోమలిన్ దిగివె విశుతకీర్సి యయాతి (పీతితోన్, 

అను వద్యమును శైకొందము. చేవయానిని నూతిలోనుండి 

చేయూతనిచ్చి ఈవ”కు లాగెను అని మా(తమే దీని యర్థము. ఇందలి 

యను పాసము కొంత గడవిడచేయుచు. అర్థమును వెనుకకు (దోయు 

చున్నట్లుకూడ అనిపించును. దీని తరువాత భాగమనవచ్చు 
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విగ్రవహామేది నన్ను ధరణీ వర! కూపమువెల్వరించునా 

డు(గమయూఖ సాక్ష్యుముగ నున్నత దథఖీ.ణ పాణిచేసి భూ 

పా్యాగణే ! నాదు దవీణ కరాగము వట్టితికానమున్ను పా 

ణి(గ్రహిణంబుసేసి తది వియెడ విసృతిబొందబాడియే. 

అను పద్యము చదువువరకు “జలధివితోలి” అను పద్యములోని 

యను పాసము సాధించుచున్న గంభీర భావము బోధపడదు. ఈ 

పద్యములో యయాతి చేవయానుల పాణి గహణోత్సవము వ్యంగ్య 

ముగ వర్షితమైనది. అగ్ని సన్నిధిని యయాతి తన దషీణకరముత్ 
దేవయాని దకీణకర[గవాణము చేసినాడు. ఇది యప్పటికి వారికి 

గూడ తెలియలేదు. కాని తరువాత నా యుదంతేమును తలచుకొని 

'దేవయానిదాని కింత యర్థము కల్పించినది. ఈ భావమును నన్నయ 

తెన యను పాసమువలనను దానితో నంతర్గతేవముగు నాదము వలనను 

సాధించుచున్నాడు. వారి సెండ్స్కి వే మంగ ళ్లవాద్యము లక్క_ర లే 

కుండగ నన్న యనాదము ఆ _పయోజనమును 'నెరపర్చుచున్నది! 

వివిధోత్తుంగ తరంగ ఘట్టన చల్వేలావనై లావలి 

లవలిలుంగలవంగ సంగతలతాలాస్యంబు ఏకీంచుచున్. 

ఈ లాన్యములు నాదమునుబట్టికూడ స్ఫురించుచున్న వి. పాండు 

రాజునకు మదనోనా శ్రదమును సెంచిన ఈ (క్రింది వసంతవర్ష నములో 

నాదము ఎంత భావద్యోతకముగా నున్నదియు రసజ్ఞులకు విన్పష్టము. 

కమ్మని లకాంతములకు 'మొనసివచ్చు 

మనుపము శ్ర సుగీతనినదము శ్రైలెనగం జూ 

తమ్ములలనత్కి.సలయమ్మ్లుల సుగంధి ముకు 

భమ్ము”ను నానుచు ముదమ్మొనర వాచా 
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అము శ్రలగు కోకిల కులము ల రవము శ్ర 

మధురము శ్రగుచు వినె చెననిశమ్యుసుమనోభా 

రము నల నకోక నికరము లును జంపక 

చయమ్ములును గింశుక వనమ్ము లును నొప్పెన్, 

కిరాతార్జుసీయము నందలి ఈ (కింది పద్యమును 'బరికించిన 

నన్నయకు భావపోపణమున నాద మెంత పరమ ప యోజన కారియగు 

"చన్న-దియు సుగమముగును, 

వారుశరమును 'నరుశరమును 

సరి నిరుపక్కియలుదాకి జవమజిశరసం 

'భవమున దిరిగ వరాహము 

శరనిధి మధనమున దిరుగు _కె లమపోలెన, 

వరాహ మెట్లు తీకుగుచున్న దియు నాదములోనే (బత్యత. 

మగుచున్న ది, 

ఈ నా దానుసంధానమున అనేక రకములయిన హోయి యేర్చగం 
చున్నది. ఒకప్పుడు చందనచర్చ చేసినట్లు మరియొకప్పుడు మలయ 

C౧ 

మారుతమువచ్చి ఆశేపించినట్లు వేరొకప్పుడు పన్నీరు వర్షించినట్లు 
సహృదయుని రసమయ తనువు సుఖపడుచున్న ది. ఈ కింది పద్యముల 
లోని నాదము ఎట్టిహాయిని గూర్చుచున్నదియు సహృదయులే నిర్హ 

'యించుకొందురుగాక ! 

అలఘుతపస్పమాధి నియ ాతు శ్రలకున్ బహుపుణ్యలోక కాం 

శులకు విశుద్ధమానసులకున్ సతతంబును నాశయంబనై 

లలితనిలింపదంపతి విలాస విహార మహోత్పవంబులున్ 

గలిగి వెలుంగు రత్న మయ కందర సుందరమంద రాచలా! 
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నల దమయంతు లిడ్డరు మనః |పభవానల బాధ్యమాన్నల్తే 

సలిపిరి దీర్హ వాసరనికల్ విలసన్నవ నందనంబులన్ 

నలినదళంబులన్ మృదు మృ ణాములన్ భునసారపాంశులన్ 

దలిరులశేయ్యలన్ సలిల ఛారల చందనభారు చర్చలన్. 

అనాహాతనాదములో మరల సూశు శ్రసొత 2 తరవిభాగమును 

నాదవిందూపనిషత్తు చేయుచున్నది. మొదట నము_దఘోపషము మేను 
గక్టనమువ లెను సూత్ముతరమయిన కొలది మృదంగము కాహాఫము 

వపను తుదకు వేణు ఏణాస్వనములవ లె సూత శ్రతోమముగ ను ఆనాదము 

ఏన వచ్చుట. 

ఆడా జఅధిజీమూత ఛేరీనిర్హ్రర సంభవః 

మభ్య మర్షళ శబ్దాభో సుంటకాహాళ జ_స్తథొ 

అం తెతు కింకిత్లీవంశ పఏిణాషభమరనిస్వనః 

ఇతి నానావిధా నాదా శ్లూయం లె సూత్ము సూత్మతః, 

ముహోకవుల కావ్యములఅలోని అనాహాతాంశవుగు నాదమున 

గూడ మై నుదాహృతమైన తారతమ్యము నిశ్చయింపవచు నమా. 

"మొత్తముమోద చూచుకొన్న చో ఆదిపర్యముకంకు నభాపర్వము 

సభాసర్వ్యముక ౦౫ నారణ్యపర్వఖండము సాదమాధుర్యమునకు ఉత్త 

రో త్తరముగ (పశ స్త తరముగ నెన్న దగియున్న వి, ఆదిపర్గమున 

నిండువునంబు నవ్య నవనీతనమానము పల్ము- దారుణా 

ఖండల శన్ర్ర తుల్యము జగన్నుతే వి ఫప్రులయందు నిక్కు_ మో 

శెంకును రాజులందు విపరీతము గావున నోపు విన్రుడొ 

RA ండతిశాంకుడయ్యు నరపాలుడు శౌపము గమ రింపగన్. 

వంటి జ బ్రములును సఫాపర్వ్యమున aa 

మదమాతంగ తురంగకాంచనల సన్న్మాణేక్య గాణ్క్యనం 

పదలోలిం గొనితెచ్చియిచ్చి ముదమొప్పంగాంచి సేవించర 



కవితా రీతు లు స్టార్ట 

య్యుదయాస్తాచల సేతుశీత నగమధ్యోర్వీ తుల్ సంతా 
భ్యుదయున్' ధర్భజు దత్సభాస్థితు జగ త్పూర్డ (సకాపోదయ.క్, ఓం 

వంటిపద్యములును లేకపోలేదు. కాని బాహుశ్యమున సె విమ 
ర 

ర్భనము నిలుచును, 

ఒక్కొ-క పద్యములోనే నాదమాధుర్యమును_ చిస్పిఎజేయు 

పద్యము లసంఖ్యాక ములుగ నున్నపుడు ఆయాపద్యములకు (పతినిధు 

లుగ ఒక్క పద్యమును నిర్ణ యించుట రుచిభేదములకు వివాడములకు 

అస్పదము గాకుండనెరదు. కాని సాహిత్యరంగమున రుచిశోడములు 
కూడ ఆనందదాయకములే గావున నీ (కింది పద్యములు నాదమునకు 

(పతినిధిపద్య ములుగ నిర్గీ తములగుచున్న వి. 

కంణదణు కింకిణీ కలిత కాంచన కాంచికలాపమున్ రణ 

న్నణి కలనూ పురంబులు సమధ్య్వని నొప్పగం భక్తయాదవా 
GC 

రిణియయి కన్య కాజన పరీత సుభద తద (దిపూజ న 

సు జస 

సీ కరుణం గరంబు రమణీయతరంబయి సర్వవిఘ్న దూ 

రీకృతమై నమాక్తీ నొనశెన్ ధరణీధర యిమ్మఖంబు భూ 

లోకములోన నేను నృపలోక నమస్కృృతిం సీ_ర్హింజర్వి జైన్ 

నాకులమున్ వెలింగెి సుగుణంబుల కాన్సదమై పవి తేమై. 

సభా, ఆ 2, ప 81, 

వారద రాత్రు లుజ్ద సల లన త్తరతారకహారపా క్తులన్ 

జా రుతలంబులయ్యెవిక న న్న వశ్రైరవ గంధబంభురో 

చారనమార సౌరభము దాల్చి సుధాంశువికీర పనూణ క 

ర్చూర పరాగ పాండు రుచి పూరము లంబర పూరితెంబులై . 

ఆర, ఆ 4, ప 142, 
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(పతినిథిగా నెన్ను కొనుటలో పైని వచించినట్లు సకృత్తుగనున్న 
తరగతిని కాదని బహు ఫముగా నున్న తరగనికి (పాభాన్యమోయ వలసి. 

యున్నది. నాదముననున్న వినయము సుష్టి అనుగుణములలోనున్న 
'తారతమ్యుమునుబట్టి _పాశ_స్మ్యనిర్ణ య "మొనర్చవలసి యున్నది, 

నాదము ఆపాతమధురమనినంత వమూతమున దాని మెలకువలు. 
ఎల్ల వారును అనునంధింవగలర ని కాదు, అపాతముధురమనుటకు (ప్రబల: 

లత్ష్యమైన నంీతము కూడ కొంతవరశే సర్యజనానుభోగ్యము కాని 
సూత్ము భూములను జొచ్చినవుడు రసిక్రజన వేద్య మే యగుచున్నది.. 
రత్న పరీశ్లకంశెను కష్టతరమైన 'కావ్యనాద (పాశ స్య నిర్ణ యమున 

పారీణులమని ఎవరు చెప్పుక్రొనగలరు ? రసమాయతేనువునందలి (శవ 
కోం( డియము మిక్కిలి నునిశితమయి వక్షాగచి తముతో పరిలీలించు. 
వారుగాని ఈ సూతయ్య్మాతిమూత్ము విభజనమున కానంచింపజాలరు, 

తారతమ్య నిర్ణ యముమాట యటుంచగ “శీవాణీ” అను న్లోక 
మున (శ్రీకారము చుట్టుట మొదలుకొని “శారద ర్య్మాతు” లను. 
పద్యాంతమువరకు నాద(శ్రీ) నన్నయ గంటపు మొనచెక్కి నాట్య మాడి. 
నది. నాదమునం దాతడువూవీన చవిథధ్యమునుగాని దానిని సాధిం. 
చుటకాత శవలంవించిన పద్దతులుగాని కరాలంక షముగ చర్చించుట 
దు_స్తరము. ఏ శబ్దము తరువాత చే శబ్దము పొందుపరచినవో నాదము. 
సొంపు సంవాదించుకొనునో ఆతనికి సహజ పాండిత్యముగ నలవడియుండ. 
వలెను. లేక అభ్య్యాన నిస్మ్రమెనను బహుడీర్ణ మైనది సునిశిత మైనది. 
గావలయును., 
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న్నియు నన్నయకడ నున్న వనుట నిరివాదము. ఆతనికున్న శబ్లశాసన 

చిరుదమునకు ఇంతవరకు వ్యాక రణపదముగానే అర్థముతీయుచున్నాము 

నాదమాధుర్యమును సాధించుటలో నాతని నిరంకుశ (పడ్డ నుబట్టికూడ 

ఈ బిరుద మన్వర్థమగుచున్ను ది. ఈ మతములకు ఎజ్తసపెగ్గడ మహో 

కని కొంత చేయూత నొనగుచున్న టు గానవచ్చుచున్నది, 
°౧ 

ఉన్నతగో(త్ర సంభవము నూర్జితనత్వము భ|దేజాతి సం 

పన్నము నుద్దతార్య పరి భావి మదోత్క_టమున్న నేం దపూ 

జోన్నయ నోచితంబునయి యొప్పెడు నన్నయభట్ట కుంజరం 

'బెన్న నిరంకుశో కి గతి నెందును (గాలుట 1ుస్తుతించెదన్. 

అథస్పూచిక 

*వీణానాద (పతిము నిగ మావిర్భవిత్చార పుణ్యేణ నంపాదిత! 

(ఫ్రీ పర్వము, ఆ 2 వ, 184) | 



నన్నయ నానారుచిరార్థ సూర్ నిధిత్వం 

డాక్టర్ ఎస్. గంగప్ప. 

పారమతిం గఏిం(దులు (పనన్న కథా కలితార్థయు కిలో 

నారసి మేలునా, నితరు లక్షుర రమ్యత నాదరిరప నా 
నాపచిరార్థ సూక్తి నిధి నన్నయభట్టు తేనుంగునన్ మహో 

భారత సంహితా రచన బంధురుడయ్యె జగద్ధితంబుగన్” 
(1-1-26) 

ఇందులో ఆదికవి అయిన నన్నయకు కవితా సిద్ధాంతాల్ని 

ౌలుపకం గమనించవచ్చు. నన్న యాకు పూర్వం వాజనాలు తప ప్ప 

మన నకు Ue: ఆధారాలు బే క పోవడంవల్ల ఆ కవుల కవితా ఆశయాలు 

ఎమిటో పొలియడంచేదు, (పస్తు తం నన్నయ కవితా సిద్దాంతాలను 
నారి. అందుళోను (పధానంగా-ఆయన 'నానారుచిరార్థ సూక్తి 

షన గూర్చి కెలునుకోవడమే ఈ వ్యాసో ్ రైళం. 

ఉఇంకయులో న నన్నయ మూడు విధ్మాలై న తన కవితా సిద్రాంతాల్న్న 
కప్ రానాను. 1: పసన్న కథా కలి(వి) )'ఆార్థయు క్షీ, "2. అత.ర 
రమ్యత. లీ, నానా రుచి తార్థ సూ క్రి నిధిత్వం, పిటిని -వేర్కొ న్న 
(కమం పరిశీలనార పూ9* మొదటిదైన (పనన్న కథాకలి (వి) ఆ తార 
యని గూర్చి ' “సౌఠమతిం గవీం ములు _పనన్న కథాకలి (వి ఆ శార్ 
న్వు క్ ఆశీ మే క్ట 

క 

యుక్తళో నారసి మేలునానొ అనడంలో విశేవముంది. అంకు 

వాకలీ వి తాక | వ న కొర యుక్ష్రిని *లోనారసి అోలోపే మనన్సులో 
ఇ FS * "మేలునాన్” ఛీషని మెచచ్చుకొంటారసీ నన్న య ఉ డేశం, వాళ్ల * కకేరులు” అంశు “సారముతుశై న కవీం(దులు” కాని వారు తన 



కని కారీతులు సాగి 

కవితలోని. “అకురరమ్యతి ని (గహించ గలరసీ అక్షం. కాగా అం ర గా అం 
సారవుతునై న కఏం[ దులుగాని ఇటు ఇతరులుగాని (గహింగులే 

మరో కావ్యలతణం తనలో గలదనీ ఆడే “నానా నవితాా సూకి థు 
నిధిత(ం” అనీ పర్కొన్నాడు నన్నయ, ఈ విషయం నంతగా తా 

. చెప్పవలసి వచ్చినదన్న మాట. కారణం తన సమశకాలికులు 3 డం 
షా 

తన (పనసన్న కలి (ఏ) తార్థయు కిని, అతరరమ్యతెనీ గుర్తి 

కానీ తనలోని “నానాపచి తార్థ సూక్తి నిధిత్వాన్ని గమని 

"లేదు, కనుకనే స్వయంగా చెప్పవలసిన అవసరంవర్చకింది. 

1.1..దీన్ని పరిశీలించేముందు నన్నయ తన విళిష్టనుకాలలో 
పర్కొ-న్న “కన కుల (బావ్నాణు అనే పద్యంలోని (పథాన తాలు 

“విపుల వబ్బతాసనతి, 'లోకజ్డ తి, “మత్చమరాధి పాచార్యత్వం), బుస 

బృహస్పతి? ఏటిని మించి “స_తృలితా యోగ్యత అనేవి గమనించడం 

ముఖ్యం, ఏటి మూలంగానే నన్నయ మహాకవి, ఆదికవి అయ్యాడు, 

తిరుగు లేని అత్యద్భుతమైన ఆదిమ రచనకు ఆద్యుడయ్యాడు. తేకువాతి 

తెలుగు కన్రంందరి కీ ఆదర్శ్భ(వాయుడయా్యాడు కనుకనే మనమోనాడు 

బళ అడు అచ “ జో జ్య ఖ్ 
_పస్తు తెస్తూ ఉన్నాము. స్మరిస్తూ ఉన్నాము 

1,9, నన్నయ కవితాశయాలో మొదటిదైన “నన్నయ 
ఠి య గ ద 

ఇల కి ల క ్న గ 

(పనన్నక థా కలివి 'తార్థము క్కి ని గూర్చి కవి స్మామాట్ ఏకనాథ 

సత్యనారాయణగారు బహుముఖాల దర్శించి, లోనారసి అనుళ్లవించి 

మిక్కిలి చక్కగా వివరించారు. నన్నయ “అక్షరరమ్యత ను అన్న 

విధాల ఏపులంగా “నన్నయ అకుర రమ్యత అనే తమ సిద్ధాంత గం 

భంలో మి_తులు డా! సీ, వి. యల్. నరసింహారావుగ"రు చక్కగా నిష 

చేల్పారు. “నన్నయ రుచిరార్థసూ క్తి నిధి త్వాన్ని" గూర్చిన పరి గ్రోను 

ఇంతవరకు పరిపూర్ణంగా జరగనే లేదు. దీన్ని గూర్చి మొట్ట మొదట 

పృంగానే అయినా = న్యాసరూపంలో పివరించ యపష్ని౦చిన ఆచార్య 

కక, 



న ర 
580 నన్నయ భారతి 

ఖండవల్లి లీ, గరంజనంగారికీ దకు_తుంది. ఈ సందర్భంలో లత ఎ 

రంజినంగారి మాటలు కొన్ని ఉట్టంకించడం అసవుంజన మేమోకాదు. 

డై పెచ్చు అత్యవసరంహాడా, “కావ్యలతుణములను గూర్చి వారి భావ 

ములు; దండి, భామహుడు మున్నగు (| పాచీనాలంకారికులకు సన్ని పాత 

ముగా నున్న టబుతోచును. ఏఠు చాబవరకు వస్తుగు ౪౮ లంకార వాదులుం 

అశంతరికులు అనందవర్ధనాదులు (పథాన ముగా ధ్వని రనవాదులు- 

నారవాొజిన్ అను పద్యములోని మూడు లశ్షణములును దండ్యాదుల 

వసు రీతి అలంకార ములకు (పకీకలుగా తీపిక్రాొనవ చ్చును”. నానారుదిరాగ యా 

సూ కీ నిధి- అనగా యోజింతము నానా, ..అనేకములైన విస్తారమైన 

అని యర్థము చెప్పవచ్చును. కుచిరార్థ- రుచిరములై న యర్థములు 

గల సూక్తులయందు, నిధి- గని వంటివాడు. రుచికలది రుచిహేతు 

వైనది రుచిరము అని చెప్పవచ్చును. “మధు” శబ్దమునకు మత్వర్థమున 

మధురము రూపమగును. తియ్యనై నది, రుచిర శబ్బమునుగూడ నే 
నిహృన్నము చేసుకొనవలెను. రుచిమంతమైనది రుచిరము. ఇచ్చట 
పచి యనగా హృదయాహోద కరమెనది. దీనినే దండ్యా చార్యుడు 

౧౧ QQ 

డూ మ వ న : ప్టాష్థ్వము అని వవారించును శరీరం తావ దిస్త్రార్థ వ్యవచ్చిన్నా 

ఫఘదొావు* అని యాతని కావ్యలతుణము, నన్నయ రుచిరార్థము, 
దండ్యాచార్యుని ఇస్టైామును అభిన్న ములనియి చెప్పవచ్చును. 

ఉత్తర కాలికుడగు జగన్నాథుడు “రమణీయార్థము” అని 

ఇఒవ్క్కఆనును. దండి నన్నయ, జగన్నాథుడు ఒక కోవకు చెందిన 

వారు, దేశి కావ్యములందు సూక్కులేకే అ| ౫ తాంబూలముగా దండి 

మతిము. సేతు బంధ కావ్యమును గూర్చిన యాతని (పశంసా వాక్య 

కలు బల ౧ 
శ మహాస్టాశయా ఛాషూం (పకృష్టం (పాకృతం విదుః 

సాగరః సూ క్షిర త్నానాం సేతుబంధాది యన యమ్!” 



“మహారాష్ట్ర 
వ. we 
రా , 'దేశమా[శయముగా గల భాష నం ప ప్ప 

_పాక్ళతముగా విజలు తలతురు, సూక్షి రత్త ములకు ర్ లలు 

సము] దము వంటి సేతు బంఛాది శావ్యములిండే వెలసినవి. ఆడి శ నా. వ. ఇను 

న్కు 4 ముం 

సప్తశతి వంటి వ్రతర కావ్యములని వ్యాఖ్యాలేలు వివించినా =. 

(పాకృత కావ్యముఐకును, "దేశి కావ్యములపను సాకి నంపవ షే oe 
, 

తనకా. 

౨ ర వ 
ధర్మముగా చెబ్బనట్లయినది, నన్నయ భట్టారకు భావమే యం... 

తోచునులో సూ కియనగా రుచిరమె చమతా),_ర యు క rE మం క 
— 6౬. ™ లిం. డె 

అని (గహింతము. .. పదమునందు చమత్క్మ్కె_తి అనగా ఆ పపము తక 

వా్యార్థమును ఏడి మనోహరమైన అన్యార్థమున. దు 

రూపలశో అమును దానికి సం[కమింప శమం దాని లం 

గ గో | 
కా ha ae శ" wh A 

నిం “ఆ ఆపన అ 

స్స శ Fy ల | 
RY) 
న! 

వచ్చును” నన్నయ నానారుచిరార సూ క్రి సిధిత్వము ల వందవ 

వ్యాసావళ్సి= పు, 15 

2,0. మై విహయాన్ని దృఫ్యలో హె్యుక్రొని నన్నయ వానా 

రుచిరార్థ సూ క్రి నిధిత్వాన్ని గురించి నివేదంచిన కవ్యఫి పా చయం 

వ్య కృమవుతేంది. నన్నయ నానారుచి రాన్టాలన్ కూడిన సూలు 

పలు విధాల దర్శన విసాయి. పదాలలో పదబంథాలో, సమా 

సాల్లో విభక్కు లో, డ్రియహ్లో, ఎడ నెక సంధిలో, చివరికి వాకా 

ఈ నానా రుచి గార సూరి నిధిత్వం స్పష్టమవుతుంది. అం: 

పిటన్నింటిలో బు ఏదో ఒక వ్యంగ్యథావ స్ఫోరక మైన అభి పాయాసి 

ఉదైశించే కవి అలా (పయోగించి ఉంటాడని గమనించవచు* 

లాజున Ew me 

ప ది ర్రించగలిగినప్పుడే నన్న. య గొప్పదనం, మూ EE alt rer జ. మి యనం క 

ఏ సా 
అదను గ్ క్రొ 

మాననమై ఆనందాతిశాయి కాగలదు, ఏటిని (క్రమం ంగా ప పసె- లచ్చ 5, 

పదాలు : 

పదగతమైన సూకులు బహు చమత్కారంగా సున్ని తి. గా 

-ంలోని మొదటివి, 

చెప్పడం నన్ను య నానారుచిరార్థ 
సూక్తి సిధిత్వే ౦లోని పం 
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అంకే మామూలుగా ఒక పదానికుంజే అర్థం కంక వి శేషార్థంలో 

ప్రయోగిస్తే దాన్ని నూకిగా మనం స్వీకరించవచ్చు, నన్నయ 
చేసినది ర్రెలాంటి పనే, 

(కమములు : 

“ఉదాత్త రసాన్విత కావ్య నాటక (కమములు పెక్కు. సూచిక” 

(1-1-10) 
శ క్రమము” అంకే వరున్క అనుష్టానము” అని అర్థం, కాని 

ఇక్కడ అలాకాక యా అర్థాలకం విశస్థూర్థంలో ఈ పదం 
(పయుఃక్షం "కావడం విెేేవం. పద్దతులు, వీ ధాలు, రీతులు, అనే 

అ్య్థరిలో నన్నయ (ప్రయోగించడం గమనించడం అవసరం అప్పుడే 
నాయ హృదయం అవిష్క-రించినట్లు అన్రతుంది. 

అభిీ|వాయంబు : 

“అనవరతంబును (శ్రీమసోభారతంబు నందలి యభి(సాయంబు 
విన నభిలావ  పెద్దయయుండుి (1-1-11) నామాన్యంగా వ్యక్తి 
అభి(పాయం, అభిమతం అనడం లోకన్యాయం, కానీ ఇక్కడ నన్నయ 
(శ్రీమహోభారతంబు నందలి యభివాయంబు అని (పయో గించాడు. 
అంచు ఇర్కడ భార తేలివృత్తం భారతకథ అనే నన్నయ అభి వాయ 
మని మనం (గహించవలసి ఉంది, 

"పెన్దమయై ; 

యెవాక్యంలోని'ే ఈ పదం. “అభిలాష సెద్దయె యండుి 
అనడంలో అభిలావ, పెద్దది అంశు అధికనైు, గొప్పడై ఉందని అర్ధం. 
సామాన్యంగా చిన్న పెద్ద అనే [పయోగం. కాని అభిలాష పెద్దయి 
యుండునని నన్నయ [(పయోగించడం విశేమం. 

'అకురరమ్యతిలో సిద్ధివడయుటకు అపార మగు శబ్బపాండిత్యము 
నిశితముగు రస శవణము పవి(తేవుగు చర్నితము ఆవశ్యక ములు. ప్రవ 
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వినర్ధనుండు : 

“పాండు వంశ వివర్ధనుండం (1-1-58) 

జనమేజయునకిది విశేషణం. అంజు పాండు వంశాన్ని విశేషంగా 

వర్ధిల్ల చేసిన వాడని అర్థం. ఇచే అర్థంలో నే లశ్ష్మీరంజనంగారు 

“వివరించు. “దచేషంగా సర్థిల్ల ఉయుట' (5-9) అని ఏవరింవారు. 

ఎన: 

అలయక యేన చేవ యజనాథ్యయ న (వకపుణ్యక రమ్ముల్ 

సలుపుదునేని నేన గురునద్ది(జ ఛక్కుంజినెని చేనయ 

త్యలఘుతపసింనేని దివిజాధిప భుసురులార మన్మనో 

నిలయకు నీ _పమద్వరకు నిర్విషమయ్యెడు నెడ మోదయన్ 

(1-1-149) 

_పద్వర సర్పదష్టయై మరణించగా ఆమె (ప్రియుడు రురుడు 

"దేవతల్ని (ప్రార్థించిన సందర్భంలోని పద్యం. ఇందులో “వను అని 

మూడుసార్లు (పయు క్షం కావడంలో రురుని ఉత్తమ గుణ గరిష్టతని 

వ్యంజింప జేయడం ఇందులోని విశిష్ణు విషయం. సామాన్యంగా వున 

రుక్, కావ్యదోపం లాకుణికుల (పకారం- కానీ ఇక్కడ విశస్టార్ధంలో 

పునరుకి , కావడం రురుని గుణ గరిష్టతా నిరూపణార్థ మే. 

క్ర రో_టకుడు : 

“అందుకా పానుభవ వీత చిత్తుండై ” (1-2-87) 

కదురువ నూరుమంది పుత్రులతో ఈ “కరో్కో-టకు డనేవాడు 

ఉహై్చెశ)నం తోకకు అతుకుకొనియుండి అంతా అెల్లనైనదొనిలో 

మచ్చను కలిగించి, కదువకు దాస్యం కల్పించిన దుర్మాస్టడు, 

నన్నయ |(పయోాగించిన నాటి నుంచి తెలుగుబేశంలో ఏ దుర్మార్లుణ్ని 

మూసినా, విన్నా “వాడు కర్కోటకుడు అనడం గామాన్యమై 



పోయింది. ఇది నన్నయ సూ_క్షివెచి తిలోని రచిరమైన అర్థస్ఫూర్తికీ 
చక్కటి నిదర్శన 

వాడు దానది ; 

“పతి విహీతొను రాగమున భార్లవ ఫు(తి యయాతిచేత వం 
చిత యయి (వాడు దానవికిం 'జేసిన నెయ్య మెజింగికోప దుః 
కైతే యయి తండివాలి కవిభేదమునం జని ద్ర్జ్టి లెని 

ర్లత జలధారలం గజగిలాంత తెడీయ పదాబ్ద యుగ్భమున్” 
(1-2-186) 

ఇక్కడ యయాతి లాంటి మహారాజును “వాడు” అని (పయో 
గించడషం, కరి శ్రఫ్టను '“దానపి అనడం సమయాతి (కమం చేసిన 
యయాతి దెస్ట్వాన్ని ఎ త్రి చెప్పు మే నన్నయ సూక్తులలో ని అర్థ పుస 

వగా బై ఇనా ఉదహరణలు ఇవ్వవచ్చు. 

2. 2. పదబంధాలు : 

పదబంధాల్లోను నన్నయ నానారుచిరార్థ సూ క్రి నిధిత్వం స్పష్ట 
మవుతుంది. సమాస పదబంధాలు ఒకే అనుకొన్నా ! ఈ పదబం 
ఛాల్ని విశిస్ట్రార్థ దో్యోత కాలుగా.-నేనిక గాడ సమాసంకంకే వేరుగా 
(గహింవానుం 

వినంగనభీష్టము : 

'పీమకరుందొట్టి పూరుభర కేశ కురు (పభుపాండంభూపతుల్ 
(క మమున వంశకర్నఎనగా మహీ నొప్పిన య స్నృదీయ వం 
కమునం[బసిద్ధులె విమల సద్దుణ శోభితుళై న పాండవో 
తృముల చరి[తనాకు సతతంబు వినంగ నభీష్ట్రమి మెయిన్ 

ఖ్ అల నీ _ . వినంగనఖీష్ట మంకు వినొలన్న కోరిక, వినాలన్న కుతుహులం 
బే ల పలు క అని అస్థం. ఇలానే ఈనాడు (ప్రయోగం, నన్నయ తన నాడు (పయో 



కవి తారీతులు కనిక 

గంలో ఉన్న రీతిలో 'వినంగనభీష్టో మని వాడినట్లు కౌలుస్సుంది. ఇలాం 
టిడే “వినంగడువేడ్క.” (1-1-129 

తథ్యమ సమకూరు : 

“అమల సువర్గ శృంగ ఖురమై కపిలంబగు గోశతంబు ను 

తమ జహువేద విప్రులకు దానము సేసిన తతృలంబు త్ర 

థ్యమ సమకూరు భారత కథా _శవణాఖిరతిన్. .. 

'థత్యమ సమకూరు-తప్పక కలుగుతుంది. అనే అర్థం ఎంతో 
చక్య_గా నన్నయ ఈ పదబంధాల్న (పయోగించడంలో కవి 

విశిష్టత విశదమనుతుంది. 

నేరయోలునే : 

“అమలిన తారకా సముదయంబులనెన్నను సర్వ వేద వా 

స్రాముల య శేషసారము ముదంబునం బొందవు బుద్ధి బాహువి 

(క్రమమున దుర్గమార్థజలగౌరవ భారత ధారతీ నము 

_దముందతియంగ సీందను విధాతృనకై నను నేరబోలునే 

విధాతకు సైతం సాధ్యమవుతుందా ? అనే అర్థంలో సహాజ 

సుందరంగా (ప్రయోగించాడు, 

ఎయది : 

వయది హృద్యమపూర్వం 

బేయది యెద్దాని వినిన నెణుక సమ(గం 

మై యుండు నఘనిబర్హణ 

మేయది యక్క-థయ వినంగ నిష్టము మాకున్” 

“ఏయది వునరుక్తం కావడం వల్లనే ఆ మునులు వినగోరి 

కథానై శీష్ట్యం స్పష్టమవుతుంది. పూరో( కృమయినట్లు పునరు క్రి ఒక 

దోవమే అయినా ద్రిక్కు_డే పదబంధంవల్ల దాని తీ వత వక్కమవుతుంది. 

(74) 
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కాకేమీ ; 

“అనిన విని యుదంకుండప్పుడు దలంచి యావ్యృపభ గోమయ 
భతుణంబుననై న యశుచిభావంబునంగా కేమి యప్పరమ పత్కివత 

మదీయ దృష్టి గోచరం గాకున్నదయ్యె” (111-98) 

కాకమౌేమి |! అందువల్ల అర్థంలో “కాకేమి” (పయుక్కం 

పోవనినాడు : 

చెయనినాడు : 

కానినాడు : 

“నేడు పోవనినాడు నిష్పులంబిమ హోయత్న మంతయు” (11.115) 

'మోరట్టు చేయనినాడు దానికి మజియీను దాసి నగుదు 

(1-2-84) 

దేవతలన్ జయించుచు నలిస్థిర సంపదలనస్ ద్యదీయ టి 

ద్యా విభవంబు పెంపునన దానవు లుద్దతులైరి కాని నాం 
డీ వన శాళిలోం బొరరె...... > (4-8-151) 

ఈ (పయోగాలన్నీ ఎంతో అర్ధవంతంగా నన్నయ వాడి డినట్లు 
తెలుస్తుంది. పైగా ఇవి ఈనాడు తెలుగు వాడి వాడుకలో ఉండడమే 
విశేషం, 

చితృముగల దేని ; 

“నివు నీదయిన దాస్యముంబాచి కొనం నీకు చితృముగలబేని” 
(1-2-55) 

'సీకిష్టముంకే, నీకిష్టమైతకేే, నీక కోరిక ఉంశు” అనే అక్టంలో 
నీకు చితృముగల డేని “సకుమనసుం పే అని (ప్రయోగించాడు 
నన్నయ. ఈనాడు ఈ (యోగం ఇలానే ఉండడం గమనించదగ్గ 
విషయం. 



కవితారీతులు నం? 

ఇదియేటి తపము : 

“అనఘ యిది 'యేటి తపమే 

మనుపమ దుహ్కూతుల మగుట నాథారము వే 

దని సంతానోచ్చేదం 

బున 1 వేలెద మధవులోకమున తెరువ్రుచనన్ (1-2-148) 

అని తన పితామహులు జరత్కా-రునితో చెప్పిన సందర్భంలోని 

ఇది యేటితపము ఇది ఒక తపమేనా ! అనే అర్థంలో (పయుక్కం 

కావడం నన్నయ లోకద్దితేకు నిదర్శనం, అనాటి [ప్రయోగం ఈనాడు 

[(పయోగంలో ఉండడమే ఇందులోని గొప్పదనం. ఇలాగే “ఇదియేటిదని 

(1 ఏ...196) గూడా (పయుక్తం, 

కొండుకయది, వాని తోడిచేమి, 

“కావున బుద్దిగల వారికి (గోధంబు గొనియాడంగదు. సరి ఫ్ 

రాచకూతురు గొండుక యది దాని తోడి దేమి రమ్మనిన చేవయాని 

యిట్ల నియో (1-8-148) 

శుకుడు డేవయానిత్రోో చప్పి బుజ్జిగించడం ఇందులోని విషయం 

కొప పూర్ణ ఆయన దేవయాని సహించదు మొదట, రాచకూతురని 

అభి కా త్యాన్ని, అధికారాన్ని చెప్పీ “కాడొకయది” చిన్నది, బుద్ధి 

లేనిది 'డానితోడిచేమి రమ్మన్నాడు. ఈ [ప్రయోగాలు సహజ సుంద 

రమైన తన ముద్దులకూతురును సముడాయిస్తున్న శై స్పష్టంగా ఉందిం 

ఎట్టి కుమతులై న : 

"తగిలి జరయు రుజయు చైవవశంబున 

నయ్యెనేని వాని ననుభవియ్యతు 

గాక యెజిగి యెణిశి కడంగి యాేశేటిం చే 

కొందురయ్య యెట్టి కుముతు లై న (1-8-198) 
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విధివశాత్తువల్ల వచ్చినవాటినై_ తే ఎవడైనా అనుభవిస్తాడు! గతి 

"లేక, కానీ కావాలని ఏబుద్ధి లేని వాడైనా ముసలి తనాన్ని (_గహీ 

నాడా అని చేవయాని పు(తులైన య దుతుర్య-స దు)వ్యానులు తం(డి 

యయాతితో చెప్పిన మాటలు ఎట్టి కుముత్నులై న-ఎంత బుద్ధిహీనునై న 

అనే అర్థంలో (ప్రయోగం, 

పెద్దయుం (బొద్దు : 

“హృదయ నంతాపంబు దనకుందాన యుపశమించుకొని పెద్ద 
యుం బొద్దు చింతించి శకుంతల యూ రాజున కిట్ల నియ (1-4-78) 

చాలసేపు అనే అర్థంలో (పయుక్తం. ఇలాగే 

“అనిన విని బెద్దయుం( బొద్దు చింతించి శంతనుండు గొడుకున 
కిట్లనియె' (1-4-180) అనే వాక్యంలోను గమనించగలం. 

ఇలాగ పదబంధాల్లో నన్నయ నానారుచిరార్థ సూ_క్టినిధి 

త్వాన్ని స్పష్టం చేశాడు. 

2. 8. సమాసాలు : 

పద బంధాబ్లో లాగానే సమాసాల్లోను నన్నయ తేన రుచితార్థ 

సూక్తి నిధిత్వం అభివ్య కక రించడం గమనించగలం, 

కొన్ని ఉదాహరణలు : 

భారత కథా [శవణాభిరతిన్ 

“అవుఐ సువర్ణ శృంగ ఘరయమై కవపీలం బగు గోశతంబు ను 

తమ బహు వేద ఏ\ పులకు దానమువేసిన తతృలంబు త 

థ్యమ సమకూరు భారత కథా 'శవణాభిరలిన్..” (1-1-15) 

ఇక్కడ “భారత కథా (శవణ మందలి అభిరతిన్ - అతిశయిత 

మైన కోరికవల్ల ' అనే విషయాన్ని నన షయ ఇమడ్చడంగమనించవచ్చు. 

కృతాంత నికేతనాతిథిన్ : 

ప. భవ. 
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జైనం బరీషుతున్ల భుజగ జాల్ముడసవ్యా విహషే (గ భూమే 

తన వాతి జేసిచేసె నతి డాంతుం గృ కాంత ని శేతనాతిథిన్ో 

(11-124) 

ఇక్కడ 'భారతాన్వయాభివర్థనుడం”, ధనంజయ సన్ని భుండం 

అయిన పరీకీత్తును “గుజగ జాల్డుడై నతతుకుడు 'పాణంగొన్నా శన 

డానికి “కృ తాంత నిశేతనాలిథిన్”- యమ సదనానికి అకిథిగా జేశాడని 
ఈ సమాసంలో చక్క_గా వ్యజింప చేశాడు. నన్నయ, 

““ముదీమైక పర్య శేకల చ్చేదంబు” | 

ఇం _దుడు గరుడునిమై వ\ జాయిధథం (పయోగించగా మూచిగరు 

డండునగి నీచేయు వేదన నన్నుందాక నోపదు. నీవుమహోముని సంభ వం 
బగుటను, చేవేం[దుగి నాయుధంబవగుటను, నిన్ను నవమానింపం 

గాదు. గావున వుద్యైక పర్షశకలచ్చేదంబు సేయుము” (1-2-109) 

అని అంటాడు. ఎంతొ అక్టవంతమై నన్నయ సూక్తి నిధిత్వం నిండారి 
ఒప్పుతుంది, ఇందులో వజాయుధం గొప్పదనం తెలిపి ,నిన్న వమానిం 

చరాదనే ఉకేశంతో “మదియెక పర్ష శక లచ్చేదంబు” అంప “నా 

వెంటుుక ముక్క-ను తుంచివేసే” దంటాడు. ఇచే సంస్క తంలో 

ఉంశు అంపబాగావుంది. కానీ తెలుగు చేసేసరికి తెలుగువాడి వాడిన 

మాటలాఉంది. ఇది ఆందులోని విశేవం. 

మనోజ రాజ్యలడ్మీ 3 

“దానిం గన్యక (గా నెజీల్ మనోజ రాజ్య లహ్నీయుంబోని దాని 

(1-4_28) 

తరుణ శశిరేఖ : 

“అమ్మాలిసీ ఫులిన తలంబున శకుంత రశీత యన్న కూతు 

నత్యంత కాంతిమతి నవనీ తలంబున కవతరించిన తరుణ శశి కేఖయు 
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బోని దాని* (1-4-కక్సి._ అని సాభి(పాయంగా శకుంతలను గూర్చిన 

విశేషణాలు (ప్రయోగించాడు నన్నయ, 

విమల యళోనిధీ : 
“విమల యశో నిధీ ! ఫురుషవృత్తమెబుంగుచు నుండుంజూవె 

లా నరుడుదక్కొ_న నేర్చునె తన్ను(ముచ్చిలన్ 

(1-4-80) 
సూనృత (వత : 

“నుతజల పూరితంబులగు నూతులు నూతిటికంశు ,సూనృత 

(వతి యొక బావిమేలు —(1-4_94) 

మె రెండు (పయోగాలు సంబోధనలు. ఈసంబోధనాత్మక (పయో 

గాఎలో నన్నయ సూ కి నిధిత(ం రుచి రార్భపూరితమై ఒప్వుతుంది. 

కుమారాయిత శర్తిశాలి : 

“కుమారాయిత శ క్కి శాలి ధృతరాష్ట్రుడు” (1-5-6) 
(మాడుడు-లశీ శర ౦జన బ్యా సావళి.పుట9). 

కులతిలకుండు : 

“కులమును రూపము శీలము 
గల కన్యలం దెచ్చి తెచ్చి గాంగేయుండీ 

నలఘుండు ధృత రాష్ట్రాడు కుల 
తిలకుండు వివాహమయ్యె డేవి శతమున్”* (1-5-18) 

ఇక్క-డ “కుల తిలకుండు” అని నన్నయ (పయోగం ధృత 

రాముని జీవి తాన్నంతటిని పరిశీలిసే అసలు అర్థం కంశు వ్యంగ్యార్థం 

స్ఫురించి తన సూ _క్తినిధితా(న్ని వ్యంపింప బేశాడని స్పష్టమవుతుంది. 

2-4. విభ కులు: 

ఒక విభ కికిబదులు మరోవిభ_క్తినాడి నన్నయ విభ క్కి(పఠయో 
గంలోనూ తన (ప్రత్యేకతను (పకటించుకొన్నాడు. కొన్ని ఉదా 
వార ౯ణెలు, 
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నా యెడ (1-1-12) నాయందు అధికథీయు క్తి మెయిన్ 

(1.1.2) తోడన్, తోన్ ల్రదేరీతిగా ఇంకా “మెయిన్” నావిగా 
(ప్రయోగించాడు. నన్నయ బ్రలాగోచేసి, వలన (పయోగం చాలాసార్లు 

చేయడం జరిగింది” అయినను “చేనానీయనుముతంబున విద్వజ్ఞనంబుల 

యను\(గహంబునం జేసి నా నేర్చు విధంబునో (1-1-20) “భారత 

భారతీ శుభ గభ స్తి చయంబులంకేసి” (1-1-28) |క్రమంబున జతు 

ర్వేద సూతేంబులం జేయించి తేదన్యాసుండై నిజతపో మవా _త్త్యం 

బునం జేసి” (1-1-81) ఇంక “చేతి తక్షకుచేతం గుండలంబులుగొని 

(1-1-114; వలన : నాకుం గరుణింపుడని (1-2-87) నన్ను గరుణింపు 

డని; నాయందు నీ శక్రియింతియు (1-8- !09) నాపై; నాయం దధిక 

ధనంబు గొనిపొమ్ము (12-198) నా యొద్ద, నా వలన నాకుంగొనుట 

(1-2-187) నేను పొందుట నూతిలో వలువడు .1-కి-14ఉఉ నూతి 

నుంచి; సకల వేదంబులు సదివె వశిష్టుతో(1_4ఉ_169) వద్ద; వివావాంబు 

చేయు పొంకు (1-4-191) కొరకు, 

25. స౦ధి: 

నంధిలో ముఖ్యంగా _తికనంధిలో నన్నయ ఈ విశిష్టతను సాధిం 

చినట్లు స్పష్టమవుతుంది. ఏదో గణం కోసమనికాక, విశిష్టార్థ స్ఫుర 

ణార్థమే నన్నయ ఈ (పయోగాలు చేసినట్లు గమనించగలం. 

అద్దివ్య. అత్తురంగం౦బు, అయ్యుదంకుండు, అకుండలంబులు 

(1-1-16), అధైవయాని (4-8-107); అక్క-చునకు (1-8-118); 

బ్రన్నూత (1-8-148); అవి (సక న్యక (15-148); అవ్యనంబున 

(1-8-155; ఇన్నాతి (1-8-159); అక్క-_న్యం జాచి (1-4-26); 

ఇ_త్తన్ని (18-108); ఇలాగా ఎన్నో ఉదావారణలు, 

2.8. శ్రియలు. 
(క్రియలు వ భాషే నా జీవనాడులు అనడంలో అత్యు క్కి లేదు. 
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(క్రియ మోాదనే ఆయా భాషల స్వరూప స్వభావాల్ని మనం పరిగణించి 

గుర్తించగలం. అందులో నన్నయ (ప్రయోగించిన \కియాపదాలు 

ఎంతో అర్థవంతమై ఒప్పుతూ ఉండడం విచేషం, కొన్ని ఉదాహరణ 

లను పరిశీలీ చే స్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతుంది. 

“-వలిగించుచు” 

“నిజ మహీ మండల (పజల నీతి. బెం-చుచుం 

బరమండలముల ధరణి పతుల 

నడిమి క ప్పంబుల ముదముతో. గొనుచును 

బలిమి నీయని భూమి వలయ పతుల 

నుక్కడ గించుచు దిక్కుల దనయాజ్ఞ 

వెలిగించుచును. ....... (1-1-6) 

దిక్కు-లన్నిటా తన శాసనాన్ని (పకాళింప జేశాడనడానికి 

“వెలిగించుచును” అని నన్నయ ఎంతో అర్థవంతంగా _పయోగించాడుం 

ఇలా ఈసనందర్భములో లహీరంజనంగారు డదాహారించిన మాటల్ని 

ఉల్లేఖంచడం నముచితం. 

కడు నెలింగోి” : 

“కారవ రాజ్యంబు కడు వెలింగో (1-5-8) 

లోకమునందు మండుచున్న ది వెలుగునిచును, దహానకార్యము 

లేకయే వెలుగు నిచ్చుట ఇచ్చటి చమత్కారము. కౌరవ రాజ్యము 

_పకాశించుచున్నది యనుటకు వెలిం” అని కవి _పయోగించెను. 

ఈనాడు మనము దీనిని వాడంచున్నా ము. వాడి (ప్రతిభ వెలిగిపోతోంది 
(లీ శ్ర రంజనవా వ్రగ" వళి = సుం 6) 

“ఎన్నన్ము పొందను, ఈదను” : 

ఇవి ఈనాడు వ్య_స్తంగా పయోగిస్తే వ్యతి రే కార్థద్ ్ యత కాలు. 

కాది అనాడు నన్నయ (పయోగించిన దీరు వేరు. 
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“అమలిన కారకా నముదయంబుల నెన్నను సరగ'వేద శా 

న్ర్రముల య శేషసారము ముదంబున బొందను బుద్ది భాహా వి 

(క్రమమున దుర్గ మార్గ జలగారవ భారత భారతీ నము 

(దము దజియంగ సీందను ఏిధాళ్ళనకె నను “నరంబోలు నే” 

(1-1-19) 
ఎన్నను- ఎన్నుటకును అంకు లెక్కించడానికి పొందను- 

పొందుటకును, ఈదను-ఈదుటకును- అనే విశిస్ట్రార్థాల్గా ఈ పదాలు 

పై పద్యంలో (పయోగించి తన రుచిరార్థ సూకీ నిధిత్వాన్ని నిరూ 

పించుకొన్నాడు నన్నయ, 

నన్నయ కొన్ని (కియల్ని క్వార్ధంలో వునరుక్షి చేసి తనూ 

లంగ విశేపార్థ స్ఫురణకు అవ కాశం కల్పించడం ఈ సూక్తి నిధిత్వంలో 

మరో విేషం. అలాంటివి కొన్ని : 

పరం బర్టన్ : 

“అప్వలోముండు నిది నాకుం దొల్లి వరియింపంబడీన భార 

పదంపడి భృగుండు పెండి యయ్య నని వరాహరూపయున నా సాధ్వి 

నతిసాధ్య సచి_క్త నె్తీకొని పర్వం బర్వన్” (1-1-181) 

ఇక్కడ “పర్యం బర్వన్ పరుగెత్తి పరుగె _క్లి అనడంవల్ల ఎంత 

వేగంగా, ఎంత దూరంగా పరుగెత్తాడో న ఎష్టమవుశుంది, వునరు క్కివల్ల 

కవి సాధించిన (పయోజనం ఇది. ఇలాగే 

రోసి రోస్కి వచ్చి వచ్చి: 

“తిరుగుచు. బుట్టలం బొదలం (దివ రు పాములరోసి రోసిని 

ఘ్లుర వర దీర్చ దండమున డొల్లంగ (వేయుచు వచ్చి వచ్చి య 

య్యడ నొక స కంండుభంబను నహింగని (వేయంగ దండ మెత్తుడున్ 

హారి హరి యంచు డుండుళ మహాహి భయంపడి పల్కు భార్లవున్ 

(1-1-158) 

75 
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రురుడు సాములమై ఎంతగా రోసినాడో ఇందు స్పష్టమవుతుంది. 

(తచ్చి (తచ్చి : 

“ఉరగ పతి తల వలనురు 

తర జవమున నసురలూంది తత్పు చ్చముని 

రర వరులూది మహో మ 

త్పరమున వడి! (దచ్చి (తచ్చి జవమజి యున్నన్ో” (1-2-18) 

“తచి త్రచ్చి” అని పునరుక్షిలోని విశిష్టత. ఇలాగా 

'తరువం దరువన్” : 

“ఉడుగక యొండొరుం బజచి యొక్క బలంబున ేవదాననుల్ 

వడిగొని వార్థి నిట్లు. దరువం దరువస్ .. ” (1-215) 

చూడం జూడ : 

“సురపతి నభ జూడం జూడ నంగార వృష్ణుల్ 

గరిసెం గులిశధారల్ కుంఠితంబయ్యె దిక్కు-0 

జర మదములడంగన్ సర్వ దిక్చాల కాంతః 

కరణములు ఛభయో ద్వెగంబునన్. నంచలించెన్ ” (1.282) 

ఇక్క-డ “చూడం జూడ అని పునరుక్తి విశిషస్టార్థద్యొతకం, 

సె 'పెచ్చు మనం ఈనాడు “చూడగా చూడగా” అని (పయోగిస్తూశే 

ఉన్నాము, 

“ఎఆింగి ఎజింగి వారి నేటికి వారింప 

రిట్టి నో(త కలహా మేల ఫునై 

దీని కల "తెజంగు చెలియంగ నానో 

యిండు నాకు సన్ఫుసీం_ద వంద్య (1-8-5) 

ఎతిగి ఎటిగి అంకు తెలిపి తెలిసి అనడం మనమోనాడు (పయో 

గిసాము, అత్యంత విశిప్టార్థంలో. ఈ [(పయోగం పలుమార్లు నన్న య 

[పయోగించడం గమనించవచ్చు. (1-8-148; 1479; 14.267) 



కవితా రీతులు స్ట్ ర్ట 

వలచి తలచి : 

పలుకుల ముదును గలికి కొలన్ను ల 
0 m= ౧ 

తేలుపుమ వలుంద చన్నుల బెడంగు 

నలఘు కాంచీ పదస్థలముల యెప్వును 

లలిళాన నేందు మండలము రుచియు 

నలి సీల కుటిల కుంతలముల కాంతియు 

నెల జవ్వనంబున్ విఅసనమును 

నలస భావంబునం బొలుపును 'మెలపును 

గలుగు నగ్గిరిక న్య తలచి తలచి 1-8-27) 

ఉపరిచర వసువు గిరికా నాందర్భాన్ని మరల మరల స రింబి 

అనడంవల్త ఆమెపి అత్రనికి గల వ్యామోహం వ్య_క్క మవుతుంది. 

చని చది : 

పరాశరుడు “సత్యవతిని జూచి యా ముసనివరుడు దానియందు 

మదన పరవనసుంజడె దాని జన్మంబు దన దివ్య జానంబున నెజింగి 
య మః 

యయ్యెడ యెక్కి దానితో నొక్కటం. జనిజసో (1-3-87) 

ఇందులో ఆ ముని సత్యవతిళ్' “చని చని" అనడంవల్ల ఎంతో 

చూరం వ్యా మోహంతో వెళ్ళొవని స్పష్టమవుతుంది; బలా 

“దని చని” దుష్యంతుడు "వేటకై అరిగిన తీఠులో (పయు కృం 

“చని చని ముందట నాజ్య వావిర్భృత సౌరభ 

భూములఠతా తతులం (1-4-219 

ప్రలాగా (కీయల్ని ద్విరుక్పం చేవి తద్వారా సూ క్షి నిధి ఆస్వన్ని 

నన్నయ 'ప్రటించడమే గాక ముమ్మారు _పయోగించి మరింత మనో 

m0 చేసిన పటు ఒకటుంది. వ్ 59 

“తవ్లకుండతి భీతుండై 

యాత్తణమున నరి7 సురగణాధిప నన్నున్ 
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రకీంఫుమ రహీంపును 

రహీంవ్రుమ యనుచు నప్వురందరు కడకున్ (1-2-217) 

ఇది జనమేజేయుడు సర్పయాగం చేసిన సందర్భంలో నిది 

ఇందులో తత్సకుని భయమెంత తీవ తరమైనదో విపులంగా మనకు 
తెలుస్తుంది. 

నుజువు నాచ్చిరి : 

““పతతుండా(గ నఖకుత "దేహులై 

బోరన నవరక్తభథార లొలుక 

విహోేందునకు నోడి నివాతులై సురవరుల్ 

సురరాజు మణువ్రు సొచ్చి కలంగి (1-2-100) 

గరుత్మంతుని పరాకమానికి తాళ లేక "దేవతలు పరు7త్సు కొని 

"దేవే దుని మరువు- అంకే రతణను కోరి వెళ్ళారనడానికి మనమి 

నోడు (ప్రయోగించే వాడు ఫలానా వ్య క్కి మరుగున ఉన్నా డంటో 

న్ను నన్నయ వాడకం గమనించవచ్చు, 

(పనాదమనుచు (_మొక్కి- : 

విష్ణువు గరుడునితో 

“అనఘ ! వాహానంమచై. మహాధ్యజమ్మత్తై  యుండుమనిక బన్నీ, 
యును |ఒసాదమనుచు (మొక్కి-పజజ. .. (1-2-108) 

ఈనాడు మనం అబే (పసాధం చాలు అనడం వాడుక, 

తలలువాంచియు న్న 

యయాతి తన జనాఖారం తీసుకొని యావన మిమ్మని తన 

పుత్రులను కోరగా 

“అగ తనయు డయిన 

యదువు దొట్టి సుతులు ముడిమికి నోపక్ష 

తేలలు నాంచి యున్న వెలయందం్యడీ 
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పనుపు జేసి ముడిమిగొని జవ్వనం బిచ్చి 

బూాకండను సుతుండు భూరియనుండం. (1-8-95) 

ఇక్కడ “తలలు వాంచియున్న ” ఇష్టం బేనప్పుడు వ్యక్కులు ఎలొ 

వరి సాఠో అలాగ నన్నయ (పయోగించడం విశేషం. ఇలాగా 

ఎనవ్వైనా (పయోగాల్ని ఉడాహరించవచ్చు. 

2 7 వాక్యాలు : 

(కీయల్లాగానె బాకాలు తం (పతీ భాషకీ (వాముఖ్యం, 

అందులో నిరా శాం వల్ల నే వ భాహషైనా మరో భాషనుంచి వేరవుతుం 

దని స్పష్టమవుతుంది, వాక్యాలు కపి కృతులు సందర్భోచితంగా 

కావచ్చు. అనాడు (ప్రజల వ్యవహారంలో ఉండవచ్చు. అలంకారిక 

భూప.తమైై ఉండవచ్చు. చేదా లోక న్యాయాన్ననుసరించి ఉండవచ్చు 

బ్రంకా సమయోచితంగా సూక్తుల్లాంటి వాక్యాలూ ఉండవచ్చు. ఇన్ని 

విధాల ఉన్న వాక్య (పమాగాల్ని నన్నయ ఎటలా (పయోగించి తన 

రుచిరార్థ సూక్తి నిథితా(న్ని అభివ్య క్కికరించడాన్ని పరిశీలిద్దాం వ్రతః 

పూర్వం వాక్య గతమైన ఇతర అంశాల్ని పరిశీలింవాం- ఇక్కడ 

వాశ్యాల్నీ గ మసిద్రాం, 

2, 7.1. కవి కల్సిత సూక్తులు! 

విన నభిలావ పెద్దయై యుండు (1-1-11) (వినాలన్న కోరిక 

అధికంగా ఉంది అనడానికి) 

“తగసనిది తగదని యెదలో 

వగవక సాధులకుంబేదనారల కల్ 

"మొగిం నేయు దుర్విసీతుల 

కగు ననిమి తాగ మంబులె న భయంబుల్ (11-88) 

సరమ కుమారుడు సారమేయుడు అనేవాల్లి జన మేజేయుని 

తమ్ముళ్ళు నిష్కారణంగా కొట్టారని జన మేచేయునితో సరమ ఫిర్యాదు 
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చేయడం ఇందులోని విషయం. మంచీ చెడ్డా ఆలోచించకుండా నిబ్యూ- 

రణంగా సాధున్రల్ని బాధసే దానికి తగన రీతిలో అనుభవిస్తారను 
అర్ధాన్ని కవి నిబంధించాడు, పద్యమం ౪ ఒక సూక్తి లాంటిది, 

“అశుభులకు గాన గాదన వద్య్యా 17 (1-1-97 

ఉదంకుని అపి తుడని చెప్ప లేక పొమ్యుడు పవి(తే పత్రి వత 

అయిన తేన ధర్న పల్నిని గూర్చి వ్యంగ్యంగా చస్పడంలో ఈ సూ సూక్తి 

చై చికి నోచరస్త్ంది. 

“బది వడి గలదు మనము కంక గాడు కంకు (1-1-115) 

దివ్య పురుషుడు ఉదంకునితో చెప్పిన మాటలు. వాయు వేగ 

వునో వేగాల కంకు వడి గలదని చెప్పడం ఇందులోని విశేషం. ఇలా 

మనమోనాడు వాడుతూండడం గమనించ దగ్గది. 

“అడచినం దిట్టినన్ మణీ మహాపరుపుంబులు పల్కి_యల్క..తో 

బొడిచిన ను_త్తమద్విజులు పూజ్యులు వారల శెగ్గుసేసినం 
'జెడు నిపాముంబరంబు నిది సిద్ధముగాను కుటింగి భక్తి న 

ప్పుడు ధరణీ సురో_త్తముల( బూజలం దన్బుదునబ్ల నోడుదున్”* 

(1-1-189) 

'మాన్యా స్తు (బావ్యా ణామమి అను దానికి నన్నయ కాలో 

చితేంగా కల్పించిన సుభాషితాలు ఇందులో చూడవచ్చును. 

'అమర్హ్యులతోడి పొ త్మింతియ చాలు నింశేలి (1-2-21) 
రాతసుల మాట యిది. ఈ నాడు వ్యవహారంలో ఇలాంటి 

వాడుక ఉంది. నాడి సావాసమింక చాలు అనడంకద్దు. 

“పొద్దు దునుబోయిి (1-8- 118) ఈనాడు మనం సాయం(తేమైం 

దనడానికి పొద్దుపోయింది అనడంకద్దు, 

'వానిం జూచి కాని కుడువనొల్లను (1-8-119) ఇది ఈనాడు 
వాడుకలో ఉంది, 
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“నా యొద్దన పలుకసీకు నానయుేజే 
“మా యయ సీకు'బాయకేపని, 

చేయుచు దీవించి (వీయము సేయుచు నుండున్ 

మోాయయ్యా యేటి మహిమలు 

నాయొద్దనె పలుక నీకు నానయులేజే (1-8-187) 
నాయొద్ద పలుకడానికి సిగ్గులేదా అంటుంది. "డేవయా:నిత్రో 

శర్మిష్ట. ఇవి ఈనాడు (ప్రయోగంలో ఉండడం విశేషం, 
“ఎందు బోయి రొకోవారు (1.427 

గార వార్థం దుష్యంతుడు కణ్వుసి గూర్చి సకుంత 6 నన్న 

మూటలు, “చారు వచ్చు నంతకు నొక్కు ముహూర్తం బుండంనది 

(1-4-25) 

నకుంతల దుష్యంతునితో అన్నమాటలు ఒక్క_తుణం ఆగి 

వెళ్ళండి అనడం ఈనాడు ఆంది. 

“ఇంతకు నింతయు నెబుగశె జనులు (1-9-2) 

కన్య అయిన కుంతి వాపోయినతీరు 

“గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంకున్? (1-5-159) 

నన్నయ కృతం. ఇది అత్యుత్తమ సూ కిలా మిగిలిపోయింది. 

కవి (పతిభకిది నిదర్శనం, పాండురాజు మృతిలో దుఃజుతు లై నవారి 

నోదారుస్తూ వ్యాసుడు చెప్పిన మాటలు, 

“ఏశవ్యరయ్య (దుపద మ 

పహోరాజులె యిట్లు కృ్రపణులయి పట్టువడన్ 

పిరికి వలసనె యహాహా మ . 

హోరాజ్య మదాంధకార మది వాసె నొక (1-6-560) 

ఇందులో (ప్రతిపదం, (ప్రతివాక్యం, అస్థయు _కితోకూడి ఎంతో 
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వ్యంగ్యన్ఫూ_ర్తితో కూడుకొనిణింది. నన్నయ నానారుచిరార్భ సూ 

నిధి త్వానికిది పర మోదావారణము. 

దానికి గురులు నంతాపమంది భూత లేశనన్ను బు _క్లైంచిరి” 

(1-2-181) 

గారవార్థంలో శృంగి శిమ్యడు పరీవీత్తునకు తెలపడం ఇందలి 

విశిష్టత. 

2, Te ౨, లోక సాయాలు a 

1. “తన యెజిగిన యర్థంబారుం 

డనఫఘా యిది యెట్టు సెష్పామని యడిగిన చెం 

ప్పనివాండును సత్యము సె 

ప్పనివా(డును ఫఘోరనరక పంకమునంబడున్” (11.18౧ 

శాపమిచ్చిన భృగుమవార్శి తో అగ్ని పల్కినమాటలు 

2, (పమద్వర నర్పదష్ట్ర కాగా రురుడు దుఃఖస్తూండగా 

ఆకాశం నుంచి ఒక దేవత అయా! కాలవశంబయిన 

నెవ్వరికం ద్ర్పం దరంబు గాదు” అని అంటుంది. 

5, శుకుడు మద్యపాన దోపాన్ని గూర్చి చెప్పిన మాటలు 

“మొదలి పెక్కు జన్నములం బుణ్య కర్శముల్ 

పరగం బెక్కు. సేసి పడయంబడిన 

యట్టి యిబుక జనుల కాతుణ మా(తాన 

చెజచు మద్య సేవ సేయ నగునె (1-8-126) 

4. కచుడు దేవయానితో పల్కిన పల్కు_లు 

“గురులకు శిష్యులు పుత్రులు 

పరమార్థము లోక ధర్న పథమిది దీనిం 

బరికింప యీ పలుకులు 

తరుణీ గురుప్పుతి, సీకుం దగునే పలుకన్ ” (1.8.181 
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ర. శుకుడు కూతురు 'జేవయాననికి చెప్పిన హితం 

“ఆలీగిన నలుగక' యెగ్గులు 

పలికిన మటి వినని యట్లు ' పతివచనంబుల్ 
పలుకక బన్నము వడి మెద 

దలపక ్యున్న త(డు చూవె ధర్మజ్ఞ డిలన్ (1-8-147) 

6, శర్మిష్ట యయాతికి. జెప్పిన మాటలు... 

“చను బొంకంగ (బాణాత్యయ 
మున సర్వ ధనాపహారణమున వధగా వ 

"చ్చిన విపార్థమున వధూ 

జన నంగమమున వివాహసమయములందున్” (1-9-178 
7. యదు తుర్వ సుదువ్యానులు యయాతికిచ్చిన నమాధానం-- 

“నరులు గల కాలమునై నను 

దరుణులు రోయుదురు డాయ ధనపతి యయుం 

బురుషుడు దుర్వార జరా 

పరిభూతి నభీష్ట భోగ 'బాహ్యుండు కాండే (1_8_194) 

రి, కణ్యుండం నళుంతలకు నచ్చుచెప్పడం-- 

“ఎట్టి సాధ్యులకును బుట్టన యిండ్ల ను 

'బెద్దకాలమునికి తద్ద తగదు 

పతుల కడన యునికి సతురకు ధర్నువు 

సతుల శేడుగడయుం బతుల సూవె (1_4_66) 

౨, 7.8 సామెతలు : 

శకుంతల తన పూర్వ కృతాన్ని గూర్చి చెప్పడం- 

“నుడువులు వేయు నింకేల యిప్పాటి నోములు 

దొల్లి కడకి నోచితిని గాకి (1-4_108) 

శంతనుని సంతోవం ఇందు న్య క్క మవుతుంది. 

(76) 
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“శనయు నెమి దో డుకొనుచు నిధిగన్న పేదయవోలె సంతే 

సిల్ల భూవిభుండు' (1-4-169) 

వెదకబోయిన తీగ కాళ్ళకు తగిలినట్లు మనుమల విద్యాభ్యాసం 

కోనం గురువును వెదుకుతుండగా (దోణుడు లభించిన నందర్భంలోనిది- 

“రోేయుతీగ కాళ్ళంబెనగం దాననుచు6 బొంగి ఛీష్ముండు 

(15-220 

౨, 7. 4 అలంకారాన్ని ఆ(కయించిన రుచిరార్ధ సూక్తులు : 

1. ఉపవమాలంకారము : 

కచుని సంజీవనీ విద్యచేత శుకుడు సజీవుడు కావడం : 

“విగత జీవుండై పడియున్న వెదమూర్తి 

యతనివేత శంజీవితులై. వెలింగె 

దనుజమం(తి యుచ్వారణ దకు చేత 

నఖిహితంబగు శబ్దంబు నట్ట పోల” (1-8-127) 

2 అగ్భాంతర నా్యాసాలం కారము : 

గురువు శిష్యుడైన ఉదంకుని అభినందించడం-- 

గరు కార్య నిరతులగు న 

త్పురుషుల కగుటరు బె యధిక పుణ్యఫలంబుల్” (1_1_120) 

క(దువ పతులు తల్లితో నన్నమాటలు : 

“తల్లి పనిచెనని య ధర్నువుసేయంగ 

నగునె యిబుకగలశరె మగువ లెందు” (1-2-84) 

పరాశరమవార్షి మత్చ్యగంధిమై. వ్యామోాహితుడై న సందర్భం 

లోనిది. 

“ఎందు గాముక వక్ర నొర్వగలరె జనులు (1-శి- 85) 

ఇందులో నన్నయ పద్యర చనా శిల్పం స్పష్టం, 

మేనక ఇం(దునితో నన్న మాటలు, 
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“ఉ(గతం బమినయట్టి కోపపరుపాలికి భామలు వోవనోడశే 

(1_4_88) 

శ్రక్షుంతల దుష్యంతుని గూర్చి పల్కి_న పల్కులు 

“ముగ్గులధినులు మజణువరే బహు కార్యభారమగ్నుులు "కాదే 

(14.69) 

“మణి యటింగి యెజుగ నొల్ల ని 

కజటిం 'దెలుపంగం గమల గర్భుని వశ మే” (1-472) 

భార్యల యందు కామలీలావినోదుడై న విచ్చితఏర్యుని గూర్చి 

పల్కిన మాటలు. 

“కాముని నయంబున నొండు దలంప(బోలునే (1-4-815) 

ల, 0. ఇలాగా నన్నయలోని రుచి రార్థ భరి'త్నాలె న అనేక 

సూక్తులు నానారీతుల పరిశీలించేవారికి నోచరామే ఆతని కవితాత్శ 

స్పష్టమవుతుంది. ఇలాంటి మార్గదర్శకుడు కావడం వల్ల నే నన్నయ 

ఆదికవి. దాగనుశాసనుడు అయ్యాడనడం సత్యం, ఈనా పరిశీలన 

ఆదిపర్వం ఐదు ఆశాగసాలకు మాత్రమే పరిమితం, ఇలాగే పరి 

వ్యాప్త పంగా పరినీలంచాలం కే ఒక్ సిద్దాంతవ్యాన వే యము అవుతుంది, 

ఇంకా నన్నయ పద్నశిల్బంలో, క థాక థన శిల్పంలో సన్ని 

వేశాల్లో, నం ఘటనల్లో వివిధ ముఖాలా పరివ్యా పృమై గోచరించి 

సహృదయ వాదయాలను అలరిస్తాయి. మరి సాహిత్య ఆలోచనా 

మృతం కదా! 



నన్నయ నానారు విరార్హనూక్తి అధిత్వవు 

(శీ) ఖండవట్లి లక్ష్మీరంజనం 

నన్న య్య భట్టారకుడు “సారమతిన్ గపిం దులు” (౪8-1-26) 

అను పద్యములో తన 'కావ్యలతుణములను బేర్కొ_నుచు ఒక లవతమణము 

నిట్లు చెప్పినాడు, నానారుచిరార్థ సూక్తి నిధి నన్నయభట్టు అని 

సూచించెను. నన్నయ సూచించిన ఇతర కావ్యలక్షుణములను గుణించి 

కొొంత పరి[శవు జరిగినది, ముఖ్యముగ (పసన్న కథాక వితార్థయు క్ర ర్ి 

గూర్చి కవస(మాట్ U విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు పపం ంశాంచి 

యున్నారు, నన్నయ అకవురరమ్యతనుగూర్చి కూడ విద్వాంసులు 

తేలపోసిరి, అయినను దీని విషయమై సమగము, శా (స్రేయము 

అయిన విశేషణము జరిగినట్లు తోచదు, అనే నన్నయ తన కావ్య 
లమణముగా నూచించిన 'నానారుచిరార్థస సూ క్షి నిధిత్వము కాంత 

ఆకాంతును, విశ్లేవణమును కో రునని భావించి యా సంగ్రవా (పయ 

త్నము చేయుచున్నాను. సం[గహమని యెందుక నుచున్నా ననగా 

నన్నయ భారత భాగములోని యొక అంశమును మాతమే యీ వివ 

రణమునకు ఆధారముగా తీసికొన్నా ను. ఆడిపర్యము అయిదవ 
యాశ్యానము మా(త్ర మాధారముగా ఈ యాకాంక్షను చేసి 
యున్నాను. కావున నిది దిక్నా(త (పదర్శన మే యగును, 

కావ్యలత్షణములను గూర్చి నన్నయ భావములు దండి, 

భామహుడ్రు మున్నగు _పాచీనాలంకారికుల భావము౬కు సహిత 

ముగా నున్నట్లు తోచును. వీరు చారవరకు వస్తుగణాలం'కార వాదులు, 
ఆనంతిరికులగు ఆన ౦దవర్గనాదులు (సేధానముగా ధ్వనిరస సవాదులు. 
ఆనందవర్గనుడు నన్న యక పూర్వుడే అయినను ధ్యనివాద(పభావము 

నన్న య గారిమోద విస్తారముగా (పనరింప లేదన వచ్చును. సారమతిస్ 
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అను పద్యములోని మూడు లకుణములును దండ్యాదుల వస్తురీత్రి 

అలంకారములకు (పతీకలుగా తీసికొనవచ్చును. రస పథాన్యమును 
నన్నయ యొజుగనివాడు కాదు. సము (ద వర్ద నమునందు (ఆది-2-27) 

“నాటక (పయోగంబునుంబోలె ఘనరసపా(త శోభితరంగరమ్యుంమై న 

దాని” అని శ్లేవించి నాటకమునందు రసస్థానమును సూచించినాడం, 

నానారుచిరార్థ సూ క్షినిధి.అనగా-నేమోయోచింతము, నానా- 

అనేకము రై న, విస్తారమైన అనియర్థము చెప్పవచ్చును. బహు విధము 

దైన, లేక బహుభంగునై న అనియు చెప్పవచ్చును, రుచిరాగ్థ-రుచిర 

ములె న యర్థములుగల, సూ క్షి = సూ క్రులయందు, నీధి = గనివంటి 

వాడు, రుచికలది* రుచిహాతువై నది రుచిరము అని చెప్పవచ్చును. 
“మధు” శబ్దమునకు మత్వర్థమున మధురము అని రూపమగును*ః 

తియ్యనై_నది* రుచిరశబ్బమునుగూడ న క్షు నివృన్నము చేసుకొనవ లెను? 
రుచీమంతమైనది రుచిరము, ఇచ్చట రుచియనగా సహృదయాస్ల్రాద 

కరమెనది. దీనినే దండ్యాచార్యుడు ఇసష్టార్ధము అని వ్యవహరించును* 

“శరీరం 'తావదిస్టార్థ వ్యవచ్చిన్నా పదావళి అని యాతని కావ్య 

లతణము. నన్నయ రుచి రార్థము దండ్యాచార్యుని ఇష్టార్ధమును 

అభిన్న ములనియె చెప్పవచ్చును. దీనినే ఉ తర కాలికుడగు జగన్నాథుడు 
“రమణీయార్థమూ” అని వెర్కొనును. దండి నన్నయ, జగన్నాథుడు 
ఒక క్రగివక్రు చెందినవారు. అర్వాచినుడగు జగన్నాథుడు ధ్వని(పస్థాన 

ముచే | పభావితుడయినవాడు. (పాచీనకాలం కారికుడగు భామహుడు 
'కావ్యముయొక్కృ శరీరమును గూర్చి “కాని, అత్మనుగూర్చి కాని 

అభిని వేశమును చరాపవేదు. కావ్యనిర్థాణమునకు కావలసిన సామ గిని 
సూచించి తృ వీ పడెను, 

“శబ్ద శృందోభిధానార్థా పాసా గ్రోయాః కథాః | లోకో 
యు_క్ర కి కలాశేతి మంతవ్యా కావ్యా రమా అన్నాడు భామ 
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దహకాుుడ్రంం వ్యాకరణము, ఛందస్సు, కోశము, బ్రితిహాసములు, లోక వ్యవ 

హారము, తర్క_ము. కళా పరిజ్ఞానము - వీనిని కావ్య నిర్మాణపరులు 

మననము చేయవలెనని భామహుడు హపాచ్చరించెను. నన్నయ తనను 

గూర్చి _పనంగించిన యంశములు భామహుని అనుశాసనములోని వే. 

వినులకబ్ద శాననత(ము. (బహ్మాండాది నానా పురాణ విజ్ఞాన నిరతి, 

లోక జ్ఞ్యత, ఉభయ ఇ భాపూకావ్య రచనాభి క్ భిత్వము; సత్పతిభ -ఇవి 

భామహుడు అవసరమని పకిగణించినవియే. “కేవల శాన క్జనము 

కావ్యక్షరణ శమము కాదనియు (పకిభయే ముఖ్య కారణమనియు3 
భామహుడిట్లు వచించెను. 

“సరూప చేతా దఛ్యతుం శా నం జడథియో ౬ ప్యలమ్ [ 

'కావ్యంతు జాయే జాతు కస్య చి త్పతిభావతఃి 

అయితే నన్నయ తన కవిత్వమునకు వెేేవమలత్షు” ముగా సూచిం 

చిన సూక్రినంపదను గూర్చి భామహుడుకాని, దండికాని (పత్యేక 

ముగా పేర్కొనలేదు, వారి దృ్బ్యయందు సూ కలు అలంకారము 

లలో నంతేర్భవించినవియే కావచ్చును. దండ్యాచార్యుడు అలంకారము 

లకు (పముఖస్థానమునే ఇచ్చెను, 

“సర్వత, భిన్న వృకాంతే ఆ రుపుతం లోక రంజకమ్ [. 

కావ్యము క ల్చాంతరస్థాయి జాయ తే సదలంకృ తిః 

సతి సర్మయందును భిన్నకధ కలిగికాని, సరాంతమందు భిన్న 

వృ_త్తము కలదియె కాని యుండును, లోక రంజకమ, సదలం'కారములు 

కలిగిన కావ్యము కల్పాంతర సైాయియగును. పూ ర్యాలంకారికు 

లింతగా ఒ త్తివెప్పిన యలంకారములను నన్నయ 1'ప్రల్వెకముగా పరిగ 
ణింపలేదు. సూ కలను ని గేశించెను. ఆయన దృస్థలో సూ కులు అలం 

కారములను వించినవేమో | అలంకారములు సూ కులండే అంతర్భ 
ఏంచునని ఆతని యాశయముగా తోచును, 'దేశికావ్యములందు సూక్త 
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లే అ_గతాంబూలముగా దండిముతము,. సేతుబంధ కావ్యమును 

గూర్చిన యాతని 'సశంసా వాక స్థ్రములు గమనింపదగినవి, 

“మహాతాష్టా, 'శయాం భాపొం (పకృష్టం (పాకృతం వీిదు?ః। 

సాగరః సూ క్రిరత్నానాం సేతుబంధాదియన్మయమ్॥ 

"మహారాష్ట్ర "దేశమా శయముగా గల భాషను (ప్రశస్తమైన 

(పౌకృతముగా విజ్ఞ లు తలతురు. సూ క్రిరత్న ములకు నిలయమైన 

సము[దమువంటి సేతుబంధథాది కావ్యములిం బే వెలిసిన వి. అదిశబ్ద 

ముచే స ప్తశతివంటి ఇతర కావ్వములని వ్యాఖ్యాతలు వివరించినారు. 

_సాక్ళత కావ్యములకును దేశి కావ్యములకును సూ క్కి సంపద (పల్వెక 

ధర్మముగా చెపి ఎన స్తెనది. నన్నయ భట్టారకుడ భావ మే కలవాడుగా 

తోచును. 
నన్నయభ క్తేకాదు (పాచీనులైన ఆంధ కవులుకూడ ఈ 

భావ మేకలవారుగా డనబడుచున్నా రు. నన్నయకు మిక్కిలి సమిాపస్థు 

డన నన్నెచోడ మహాకవిగూడ కావ్యమునందు సూక్తుల స్థానమును 

మిక్కు_టముగా తలిచినాడుః 

కస బభవముగాంగ భావములు జానుందెనుంగున నింపుపెంపుతో. 

బిరిగొనవర్లనల్ ఫణితిపేర్కొ-న నర్థము లొత్మగిల్ల బం 

ధురముగం(బాణముల్ మధు మృధుత్వ రనంబున. గందళింపన 

తరములు సూ_క్రులార్యులకు6 గర్హరసాయనలీలం (గాలంగాన్ | 

కుమా. 1-85 

నన్నయ అతురరమ్యతను పేర్కొ నెను, నన్నె చోడుడును అతు, 

రములను తలచినాడు. ఈయతశ్షరములు కెవల వరమాల కాదనుట 

తథ్యము, దీనిచే ఈ యుభయకవులును శబ్గాలంకారములను గాని రీతు 

లనుగాని సూచించు చున్నారని తలంపవలసి యున్న ది, 

అశు కుమార సంభవము 1.86 పద్య మునందును సూ కులను 

స్మరించినాడు, 
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మృదురీతి సూ_క్తులింపాందవింప, మేలిల్లు 

భావమ్ముు నెలమి | కీడావహముగ, 

నన్నెచోడుడీపద్యమును ముగించిన విధము నన్నయను తలపిం 

చును : “వలవచే సమ స్త వసు ృకఏశ్వర నూత్న రుచిర కావ్యరత్న ఏథి” 

రుచిరశబ్బము నన్నయ వాడినదే.। ఆ శరవ పద్యములో నన్నె 

చోడుడు. సదు కులు పేర్కొన్నా డు. “అక్క_జమై మహోర్థ నివహంబు 

సదు కులు మెచ్చజూచినన్” ఆ 1-శీ9లో నన్నెచోడుడు చతురో క్షు 

లను (పశంసించినాడు. చతురో కులు” నూ క్యులనియే భావించవలెను. 

సూ క్రియనగా చతురో క్కి యని నున 
a 

నుదహరింపబడిన దండ్యాచా 

ర్యుని ని క్లోకవ్యాఖ్యానమున సూచితమైనది, “సాగరిక సూ క్కిరత్నా 

నామ్ అన్న ప్వడు వ్యాఖ్యాతయి టు చెప ప్పెను “సూ క్షిరత్నానామ్ _ 

చమత్కారపూరక్ష వచనానామ్నిధిః _ యథాసాగరే మహోార్థ మణ 

యోవసంతి - తశ్షైవ మహారాష్ట్ర భాపానిబ్భో సేతుబంధాదా కావ్య 

ఏకే పీ చమత్యాా_రో_క్ష కయో జా హుశ్యన ఉపలభ్యం కే.” మరల ఆ 

1_4రిలో నన్నెచోడుడు సూక్యలను పేర్కొన్నాడు, “జంగమ మల్లి 

కాస్టును నిస్గాక్షవి _స్తవసయ సూక్రి యు క్కింగొనియాడిఅన్నా డు. 

ఈ య ధార్థములను బట్టి మనపూర్వక వులు ఉత్తవు కవిత్యము 

నకు సూక్తులు (పధానాంగముగా భావించినట్లు కేలుచున్నది. సూ_క్తి 

యనగా చమిత్యా-ర పూర్ణ వచనము, (శ్రీనాథుడు కాశీఖండ పద్య 
నందు సూక్తి వెచి(తి తన క విత లక్షణమయినట్లు నుడివెను. 

“పరిథవింతుం (బ్రైబంధపర మేశ్యరుని కేవ 

సూక్తి వెచి(తి నొకొ_క్క_మాటు, 

(క;నాథుడు నన్నయ యందు ఉభయఫాషా పౌఢినా కాం 

&.ంచినాడు. 
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సాక్తియనగా రుచిరమై చమత్కార, యు _కృచైన కూర్చు 

అని (గహీంతము, ఈ చమ త్కాటరము ఒక్కొ .క్క.పదమునంద్యు, పద 

బంధమునందు, సమాసమునందు, కారకము? ందు, వాక్యమునందు 

బహుభంగుల వరాడవచ్చు ను, ' నన్నయ. పర్కొన్న.. నానారుచిరాక్థ 

సూక్తులు ఇంతే వైవి వెప్ధ్యముగలపి. పదమునందు చమత్కృతి యనగా 

ఆ పదము తన చాచ్యార్గమును ఏడి మనోహరమైన అన్యాగ్గము నందు 

బాడబడుట. రూప సకలేణమును దానికి సం్యక్రమింపకేయుట, దీనిని 

లవ్యూర్థమన వచు ను. ఆంగ్ల మునందు Metaphorical Sense అను 

చున్నారు. పదబంధము, ' 'ఒకటికన్న యిక్కు-వ పదముల్తు గు_త్తిణా 

నేర్చడి వాచ్యార్భమును పిడి మరొక రుచిరార్థమునకు (పకీకగా నర 

డుట, ఇట్ట సందర్భములలో జహాల్ల శణ - “అజహల్ల యం - భర్మము 

లను సూడ అన్వేవీ ంపవచ్చును. జఒ ;" కా సమాసమునందొక చమ 

తార పోపణ యుండును. కారకము నందూను వా వ్యార్థభిన్నమైన 

చమత్కారమున్నచో దానిని కారక గతసూ్ర కి యనవచ్చును. ఒక 

సంపూర్ణ వాక్యమునందు చమత్కా_రార్థము నిబద్దమైయున్న చో 

దానిని 'వాక్యగతనూ కీ యననచ్చును. సాధారణముగా సూ_క్రి 

యనగా సంపూర్ణ వ వాక్యగతమైనదానినె (గహించు చున్నాను, ఈ 

సూ కలు కొన్ని కవి పతిభా కల్పితములు, కొన్ని లోక వ్యవహోరము 

నుండి _గహింపబడీనవి. కవికల్పితే ములలో తిరిగి ెెండు భేదములు 

గుర్తింప వచ్చును, కవి స్వయముగా చెప్పినవి. కవి కల్పితమైన పాత 

PNR చెప్పింప బడినవి. వీనిని కఏ (పౌఢో క్తి క్రి సిద్ధములు; కపినిబద్ధ 

కృ (వెశొక్కి సిజ్ఞములు అని. వ్యవ హరింప వచ్చు సను ఇట్ట వాసి 

న కలిపి ఇలలో సామెతలు అని పేర్కొను. చున్నాము. 

నానుడి, పలుకుబడ్కి మున్నగునవి అసంపూర్ల వాక్య గత సూ క్తులుగా 

(గ్రహింప వచ్చును. 

77 
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మనము గైకొన్న సూక్ష్మ నిర్వచనము కుంతకుడను అఆలంకాం 

కుని వకోక్తికి దగ్గరగా నున్నది, నిరలంకారమై, రసహీనమైన నిత్య 

జీవిత వ్యవహారమునకు భిన్నముగా చమత్కార యుక్తముగా అర్థ 

విశేవవంతముగా భాషను [పయోగించుటయీ వ కో క్షి, అలంకార 

ములు సూక్తులలో అంతర్భవించును.  సమాసోక్షి, విశేపోక్ట్సి 

వ్యాజో క్కి, అతిశయో క్కి- ఇట్లు ఉకక్తి విశేషములై న అలంకారములు 

గు_ర్తింపబడియే యున్నవి. సూక్తి (ప్రపంచము అలంకారములకన్న 

వి సృతమైనది. అలంకారము సాధారణముగా సంపూర్ణ వాక్యగతమై 

యుండును, సూ కులు ఛాపాంగములన్ని టిని అశేవి ౦ంచును, చతురో 

కలు అనగా సూక్తులు అలంకారములకంకు భిన్న మైనట్టు నన్నె చో 

డుడీ (కింది పద్యములో పరిగణించెనుం 

చతురో క్తులనుత పదబహు 

గతులనలంకార భావకాంతి రసాగ్ధో 

న్నతిం గృతినతిరసికలు వర 

సతిగలి నెణింగింపవలదె సౌభాగ్యామునన్ - లా 

ఇట్టి సూక్తులను నన్నయ యొట్లు (పయోగించెనో సం్యగహ 

ముగ (పదర్శింతును. ఆదిపర్వము ఐదవ యాళొ(సమాధారముగా 

దీనిని నిరాపింప దలిచినాను. 

పదగతసూక్తి 

“వెలుంగు - : : 

కౌరవ రాజ్యంబు కడం వెలింగ 1-5-8. లోకమునందు మండు 

చున్నది వెలుగునిచ్చును. దవానశార్యము' లేకయే వెలుగునిచ్చుట 
ఇచ్చటి చమత్కారము. క "రవ-రాజ్యము (పకాశించుచున్నది యను 

టకు వెలిం7 అని కవి పయోగింవెను,  ఈనాడును మనము దీనిని 

వాడు చున్నాము “వాడి(పతిభ వెలిగి పోతూంది,” 
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వివ ర్థించు యా 

విశేషముగా వర్థిల్మ జేయుట, 1-5-9 ఈ కులము వివర్థింపగ 

నా కభివముతము. వర్ధి ల్ల లు ' అకర్శథాతువు. దీనిని సకర్శ్శకము చేయుట 

చమత్కారము, ఇప్పటి. వాడుకనుబట్టి వర్థిల్లునట్లు కోయుట అని వివర 

గాత్శకముగా చెప్పవలెను, ఒక్క_ఉనర్లనుచేర్చి నన్నయ దినిని సకర్మ 

కముగాచేపి చమత్కారము చూావినాడు, 

ఎందు _. 

ఎక్కడ అనునర్భమున 1-5-16. బక్కు_మారున శేందు వివా 

వాంబు సేయుదమని, ఓక కన్యక భ్రవివ న్రలునుగూరి ఏ మాటలాడుచు 

లోక మున ఇట్టందురు “రది యెక్కడ పడుతుందో, ఏయింట్లో పడు 

తుందో.” 

వేడు _ . జ 

కోరు 1-5-21, ఇమ్ముం్యతంబుపబేశించిన దాని శక్తి నెలుంగ 

"వేడి. ఎబుగంగోరి ఇప్వడు మనము దీనిని (పౌర్టించు అను నర్భమున 

వాడుచున్నాము: ఈ యర్థము కూడ నన్నయకు పరిచిత మే. “వేడు 

ష్పాంతేయు6 గష్ట్వమైనను 'వేజులేని సుహృూజ్జనున్ ! “వేండిఫోలు చితంబో 

1-5-218. 

నిలునుం౦ండ., 

ఐిలొచిపోవుడు,  అగివోవుడు అనునర్భమున వాడబడు చున్న ది, 

1-5-668 *ఇటచను, డేరకనిలువుండయి వియుదేపథంబుల్” కూరు ఎండు 

టకు వ్యతి శోకము నిలుచుట, ఇట్టి సంకుచి ఆ-ర్థమునందుగాక. పంపాం 

దిన యర్థమున ఈ కియనువాడుట చమ కో రము. నిలువ్రుడు, నిలు 

వుండు, సిలువుండి, నిలువుండ ఇట్టి గూపములు వేంగిమండల (ప్రయోగ 

ములు, ఈ సందర్భమున తెలంగాణఇమునందలి 'సయోగము ఇంకను 

వవమత్కారముగా నున్నది. ' నిలువుం (డి, చేయుం (డి సడువుం డై 
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దీనితో పూజ్యార్థ మిమిడియున్న ది. 'వేంగిమాండలిక్రమును నన్నయ 

వాడుటచే అదియే |పామాణికమైనది. అంతకన్న ఎక్కువ ముద్దుగా 
నున్నను, నిలువుం(డి (పామాణికము కాలేదు, 

పదబంధగత సూ కులు 
కావచ్స్విన-. . - 

అగుటకు సిద్ధముకాగా 1.5.8. ఈ వంశము విచ్చేదముగా 

వచ్చిన, ఇప్పటికిని ఈ పదబంధమును మనము వాడుచున్నా ము. 

“పరీక్షలు 'కావచ్చినవి” ముగియుటకు వచ్చినవి, ' 
తో 

కెలుముగుచు -- 

చేతులు జోడించి (మొక్కు... 1520 అని శేలుమొగిచి 
_మొక్కి_న_సాగర | పాంతమున దండముపెట్టి వాడుకలో నున్నది. 
తేలంగొణమున (మొక్కు; మొక్కు. వాడుకలో నున్నది. “కాళ్ళు 

మొక్కు_తాను. మొగుచు ధాతువులో చమత్కార మున్నది. 
'మొగుడు-మొగుచు; మొగుడు ముడుచుకొను - పద్మము మున్నగు 
వానీివఠ, కేలు మొగుచు-చేతులను పదా గకారముగా ముడిచి యని 

వడవడవడంకు _. 

నడునడ నడంగు అని పాఠాంతేరము, ఆ|_మేడితముచే భావన 
సాం(దతను సూచించుట. దీనినే భృ శార్థము అనుచున్నారు. 1-5-21 
కడు సం(భమించి వడవడవడంకుచున్న దాని నోడకుండుమని, బట్టివి 
భాషయందు నేటికిని కోకొల్త లు “వాడు గడగడ మాట్లాడను. పూలు 
జలజల రాలినవి, ఆమె కలకల నవినది.” 

ఎవ్వరిని 'మెచ్చక యు 

లెక్క. సేయక. 1_5-€ి$.. పాండురాజు పరా[కమంబున నెవ్య 
రిని మెచ్చక, ఇప్పుడు పొగడు, అంగీకరించు అను నర్గమున నాదుకలో 



నున్నది. “మచ్చనంటా ప్ర నివిక 1 నుచ కంటే మించి పాయెనే 

ళ్ గ 9 జి దాం పోని. చి శి 
కవిత చప్పి యుభయ క్రవిమిితు మెప్పింప నరిది (బహ్మ్మకైన రతన 

ఇందుండి నవయక - 

ఇక్కడ గోండి కష్టపడక - 15.61, “మోరందుండి నవయక 

హా స్కివురంబునకుంజసని, ఎందుండీ ఇందుండి మున్నగు 1పయోగ 

ములు నన్నయ కిష్టములు- “ఎందుండి వచ్చితిందుల కిందుండంగ నీకు 

నిష్టము* 1-5-218 (దోణునితో భీష్ముని మాటలు. పదబందగ తమైనపి 

పెక్కు_లు వచ్చుచుండును*, సుఖావసరంబున నున్న 1-5-5 7;బుణము 

తీటఖుట 15-70 అంతియ సంతేసిల్లు 1-5-128; ఆడుపుట్ట'వున1-5్-కే20 

నేబోరచి యాడు పుట్టువున- మా దిపలుకులు; కమ్మని లతాంతములు 

15-188; ఇల్ల డయిడి 1_5._148 కెడుకుల నిందణు నిల్ల డయిడ్; ఎడ 

సేయక - ఆలస ్రముచేయక, వేరు వేయక 1-5-148 ఒండొరుల గడ 

వంగ వచ్చి- 1-5-150. పివ్రలొలియ 1-5-155. ఫీప్పలొలియ' నందణి 

సీడ్చున్, మేయాడక ని[దవోవు - 1-5-170 భీముడు మేయాడక నిద 

పోయెను, చదువనొల్లక 1-5-165. వేదముల్ చదువనొల్ల కంవలచు 

ధాతువు వ్యకి లేక రూపము. తెలంగాణమున బాగుగా వాడుకలో 

నున్నది. నేనొల్లను కణ; ధనమెల్ల 1-5-200, ఉన్న ధనమంతీయు 

అని నేటి వ్యవహారము ఫొలందియజుంగక 1. 5-208. కొలది యెజుంగ 

కిట్టి పలుకులే వలుకందగుల గాదు నాక, అంతరము తారతమ్యము అని 

"నేటి వ్యవహారము. ఎద్దియు చవేయునదీ నేరక 1-5-206. ఒండొరుల 

మొగంబు మాచి 1-5-910. నాలుగేన్ పాడి కుజులు. 1-5-216, 

నాలుగు అవు గొడ్డు అన్నట్టు. నాలుగేన్ పొగసినకరారలున్ అని 

ఆము క్కమాల్యద, నాకంళును మోకంశును 1-8-240 ఏకలవ్యుని 

గూర్చి యర్జనుని వాక్యములు. వల్లె యని 1-5-848,  *“సెేేయని" 

ఇప్పటి వృవహారము, ధర్మ జుం బదరి 1-5-25 1. సళ్ళ నాడుచు 
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నున్నన్ 1-5-255, (దోణుడు స్నానము చేయుడుండగా ఇవ్వడు 

సీళ్చ్ళాడుట (ప పసవించుట అను నర్థమున వాడుక, 

నమాస గతములు 

నన్నయకు కొన్ని సమానపు కూర్చులు మిక్కిలి యిష్టము. 

'కుమారాయిత శ క్షిశాలి 15-6. క్యజ్ _పత్యయాంతము. భడా 

యితమూ ర్తి - తిక్క_నసోమయాజి (ప్రయోగము, 'జిత్మశము(డు” 

1-5-15 ఆయుధ విద్యలయందు జిత [శములైై, కజులేని హిమరళ్ళీ 

కాంత 1-515. *సీకోరిన వరంబు” 1-5-లి1 సూర్యుండును స కోరిన 

“వరంబీవచ్చితి ననిన.” నానేర్చు విధంబున నిక్కావ్యంబు, గజవ 

ఇాదర్రయ మధ్య గేం! దలీలత్రో 1-547, కుంతీమా దుల నడువు 

నున్న పాండుంరాజునుగూర్చి,. కృతస్తు. (డు 1-5-49. సంగిత (వతులు 

1.5.6. 

_.“కారకగతములు . .. . 

'కోస్పముల్ ధరణిపాలురచే గాని” 1-5-89 వలనక్రు తృతీయ, 

చిన్నయసూరి దీనినే (గహో బ్రదిజంబగు పంచమియని వ్యవహరించును. 

“నిత్యంబు నొకొ),_క్క._. వనన్ఫతియందు పంచమికి న _ప్తమి 1_5-_ ర్0, 

“రాజసూయము . ధర్భ్మరాజునునుచు” 1-5-124. అర్జునుని గూర్చిన 

(పశంస, ధర్మరాజును 'రాజనూయమునందు ఉనుచును అనగా" (పతి 

స్థించును. సప్తమికి ధ్వితియముగా' (గహింపవలెను.. దీనికి ననుచు 
అని పాశాంతరముగలదే. “ వేదంబుల్ చదివించె భూసురలతోి 

15-190. కృపాచార్యుని వృత్తాంతము, ఉప యోగంబునం౦ దా ఖ్యా 

తకుతోడ వర్తక మగునని చిన్న యనూరి. _“ఎజుకు విలువిద్య కలిమికి 

హీనుడయెర - స.ప్పమికి షష్తీ. (ప్రయోగము, 1-5-244, “నిన్ను 

గణప్రుదు” —- 1-5-945 నీకు గజవుము, పకి ద్వితీయను వాడుట, 

“బలరిపు సుతునకుం బలికిన పలుకు- 1-5-845. సుతునితో బలికిన 

పలుకు. తృతీయకు పస్టిని వాడుట, 
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పె ప్రయోగములనుబట్టి “ఒకానొక విభ రికి కొండొక విభ కీ 

కానంబడియెడి అని చిన్నయసూరి. చెప్పినది వా _స్రవమేయ నిపించునుః 

విభక్సి (పత్యయములుగా వాడుచుండిన శబ్బములును కాలాంతరమున 

మారుచూవచ్చినపి, నాని విభక్కి సంబంధమును నియతముగా లేదు, 

కారక ప్రపంచము (దవస్థితిలో నున్నది. 

వాక్యగతములు 

'సూ కులు సామాన్యముగా వాక్యగతములుగానే యుండును, 

సంపూర వాక్యమే సూ కియొక్క- సవాజస్థితి యనుట యుక్తము, 

అసంపూర్ణ వాక్యగతములు పదబంధముల కోటిలోనికి రాదగును, ఈ 

సూ క్తులలో కొన్ని విభాగములను మనము గు_ర్హింపవచ్చును, (లోక 

వ్యవహార జన్యములు, ప్టిని నానుడులు, పలుకుబళ్ళు, జాతీయములు, 

భాహీయములు ఇత్వాదిగా' వ్యవహరింపవచు సను. (2) అలంకారా(శ 

యములు. దీనిలోనే అర్థాంతరన్యానాదులు వచ్చును. (8) కవి కల్పిత 

సూక్తులు ఇవి'కవి యొక్క లోకజ్జతమై నను వ_క్షృ్మిప్రతిభమైనను 

ఆధారపడి లోక మునందు సువ్యూ ప్తీనంది సామెతలా యను (ఛమను 

కల్సించునంతేగా (పాకిపోవును. ఉదాహరణకు నన్నయ (పయోగిం 

చిన ఒక సూ కిని ఒక సామెతను 7 కొందము, “గత కాలము మేలు 

వచ్చు 'కాలముకం టెన్” 15-159. ' కృష్ణ దైఇపాయనుడు సత్యవతీ 

డేవితో అన్న మాటలు. “రోయు. తీగ కాళ్ళంబెనాందాననుచుం 

బాంగిభీమ్నుడు.” 1-5-220. మనుమలకొరకు సమస్థుడై న గురువును 

-వెదకుచుండగా' (దోణాచార్యులు కౌరవులకడకు వచ్చెను. భీము శు 

నంతసించెను, రోయుతీగ "కాళ్ళం "బెన”గను, అను సామెతను ఈనాటి 

కిని మనము వాడుచున్నాము. “పదుకబోయిన వ్ర్గ కాళ్ళకుదగిలినట్లు 

అని దీని 'నేటిస్వరూపము-గత కాలము మేలు వచ్చుకాలముకం కెన్, 

అను నన్న యగారు కల్పించిన (వొఢసూ క్కికాడ అవిశయ వ్యా_్డిని 
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పొంది సామెత గౌళవమును సంపాది.చుకొన్నది, 'శరరమాద్యంఖలు 
.ధర్శసాధనమ్' అనునది సామెతయనుకొందుముగాని కాలిదాసు వాక్య 
మని పలువురకు. తెలియకయే పోవచ్చును. సామెత లోకసుసొత్మో, 
సూక్రియన్నది (పతిభావంతుడై న కవి లోకమునకు ఇచి ఏనసొత్తు, 

నన్నయగారి వాక్యగత సూక్తులను కొన్ని టిని మాతము : 

1. లోకవ్యవహారజములు : 

“జాడకుండుము” 1-5-21 సూర్యుడు కన్యయెన కుంతితోనన్న 
మాటలు. వెనుదీయకుము అని యర్థము, జాడు అను ధాతువిపష్వుడు 
పరాజయార్థము నందే యున్నది. ఇదియు కోరలాదునాక 1.5.94, 
నన్ను. జూచి నగర ర_లిశ్లీ జవ కుంతి పబుకులు ఇప్పటివ్యవహార 
ములో, పదములలో న్యల్ప వ శ్రి ఫనముండును. సీయొజుంగని నృప 
ధర్మువుల్ గలవె 1-5-544 మృగములం దివిరియీయ రెజచి యాహార 
ముగ మను నెజుకులయిన 1_5-58, ఇవి పాండురాజుతో కిందముని 
మాటలు. మాంసము మోద (బతుకు ఎలుక్షులె న ఇట్లు చేయరు అని 
యావేపము, “ఇంకొరులమనుమ్యుల నంతఃకరణములం దలంపం బొం 
దందా నోపుదు మీ” 15.76, పాండురాజుతో కుంతిమాటలు. పర 
పురుములను పొందుట మాట అటుంచి మనస్సులలో తలపనై న తేలప 
గలమా, నేటి పలుకుబడియే మారురూపములోనున్న ది. రతీంపుము 
నా వచనమున 1-5-100, గాంఛారితో వ్యాసుని మాటలు. నా 
మాటగా దీనిని కాపాడుము అని యర్థము. ఈనాడు 'రకీంచుిధాతున్ర 
గాఢమైన యర్థమందు వాడబడుచున్న ది, ఇట్టిచెనా పలుకు, (పనుపు) 
సేయుము 1-5-144, చూతమురండని వారులెల్ల 15.150. పాండవులు 
మొదటి మారుగా వాస్థినా పురమునకు వచ్చినప్పడు జనులనుకొొను 
మాటలు. ఏను [దోణుండనువాడ 15.199 నేను (దోణుడను అని 
చెప్పుకొొనుట నృద్ధాచారముకాదు, నన్ను _దోణుడందురు అనవ లెను. 
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ఈనాటికిని పెద్దలీ సం పదాయముననుసరింతురు. ఎందుండి వచ్చితిం. 
దుల కెందుండంగ సీకునిష్టము 1-5218ి |దోణునితో భీమ్మని పలు 
కులు. తనయుం డెడ్చెను పాలునాకుం బోయుండనుచున్ 15-216, 
అశ నామ బాల్యమును గూర్చి 'చోణాచార్యునిమాటలు, ఇచ్చుట 

యేడ్చుట అనగా మూశొముచేయుట, తెలంగాణపు పలుకుబడిలో జిద్దు 

చేయుట. ఇదెబేహూం బిడెయర్థంబిడెనా పరిజనము -- 1-_$-.249, 
వక్ర లవ్యుని మాటలు, 

2. అలంకారా శయములు 

ఇంతులెప్పుడు నపరాధయుతలు 1-5-829 సూర్యునితో కుంతి 

విన్నపము 'మున్గట్టిన కర్మఫలంబులు | నెట్టిన భోగింపకుండ నేర్తురె 

వమునుజుల్” 1-5-58, పాండురాజు పశ్చాత్తాపము. పాపమో, 

పుణ్యమో మూటగట్టుట అను వ్యవహారము నేటికిని గలదు. జీవించిన 

మృతి బొందిన నిర్వి శేషము 1-5-14 పాండురాజు నిర్వేదము. 

(బతికినా చచ్చినా ఒక్క. కే అని నేటి వాడుక, సంసారవుతి చంచల 

'మెండమావులట్టుల, నంప త్పతతు లలిత ణికంబులు - 1-5-59. దుర్యో 

ధనాదుల దుశ్వేస్టలను చూడకుండ సంసార నివృత్తాొ లుకండని 
వ్యాసుడు సత్యవతీదేవికి బోధించుట (ప్రసంగము సూక్తులు కొన్ని 
నీతిబోధకములు, వేదాంత (పతిపాదక ములు, క _రృవ్యవు బోధకములుగ 
“నుండును. “కర్శుబంధములు (గక్కు_నం బాయుడుం. బుణ్యగతికినేగు 

వురుషునట్లు - 15-17. కృృతఘ్ను నకుం చేసిన లగ్గులునుంబో లె 

1_5..180. దురోధనుడు చేసిన యెగ్గులు విఫలమైనవను (పసంగము. 
విద్య లెల్ల నభ్యాసమునం బడయ భారము ేదని 1-5-228. చీకటిలో 

అన్నము తిన నేర్చిన యర్హునుని యనుభవము, 

8. కవి కల్పిత సూక్తులు 

గత కాలము మేలువచ్చు కాలముకంటున్ 1.5 _ పాపవ్యవసా 

యుల చెయ్యు లగ్థవంతేములగునే 1-5_176. పాటుండు సంగడి కాజ 

78 
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యెందునున్ 1-5-209, సఖ్యము దానెడంగూడ "నేర్చునే 1- 5204 

'బాల్యసఖుడైన వోణుని తోసివుచ్చుచు (దుపదుడన్న మాటలు, 
దారి ద్యంబునకం కొం గష్టంబాం జెద్దియు లేదు, 1-5-217. ఇది భార 

ద్వాజుని స్వానుభ వము. 

వె పరిశీలనవలన ఒకటి రెండు అంశములు విశదమగు చున్న వి, 
"ఛి 'షయందు పాదుకొనియున్న నానుడులు, పలుకబళ్ళు, సామెతలు 

మొదలగునవి శతాజబ్జములకు ముండే అచ్చట వెలసీయున్న వి. వానిలో 

వచ్చిన మార్పులు అత్యల్బములు, శబ్బములు నాని కరీరము; అర్థము 

వానియాత గ్ అని ఛావించినచో శరీరస్థాసీయ మైన శబ్దము మార్పునకు 

లోనగుచున్నట్లు కన్చించును. ఆత స్ట నియమైన అమునందు మార్పు 

లేనశ్లు యున్నది. “రోయుతీగి చెదేతీగ అయినది. కొలంది యొజుం 

గక "తారతమ్యము తెలియక అయినది, ఇక్షు మిగిలినవియు జఊహించు 

ఫొనవచ్చును. అర్ధ చమత్కృతిగల పద బంధములను, వాక్యములను 

"'హార్చు శక్తి యీనాటి జనులలో కొంత కొరవడినదని చెప్పవలెను , 

వమూనవుడిస్వుడు విస్తారముగా బుద్ధిజీవి; హృదయజీవి కాడు, భావనా 

బలము చక్క_గా జాగ రూకయైన కాలములో మానవుడు సూక్తులను, 

సామెతలను, నానుడులను విరివిగా నృష్ట్రించినాడు. అనంతర కాలమున 

[కొ_త్తేవానిని సృజింపక, పాతవానిచే [కొ_త్తదు స్తులలో తీర్చి వాడం 

కొనుట కలవాటుపడినాడు. “సిద్ధిర్లో-శాత్. దృ శా లోకో నన్యా 

దృశశ్చ నిత్యశ్చ అని యాం ధశజబ్ధచింతామణి సూ(కించినది వాస్త 
వమే యనిపించుచున్నది, 
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@) పరిమి సాంబయ్య, 

నుహోభారతము వివిధార్థ (పతిపాదక (గంథరాజమని అందరకు 

తెలిసిన విషయ మే. ధర్భత_క్త (జ్ఞ లకు ధర్మశా(స్త్రముగను, అధ్యాత్మ 

విదులకు వేచాంతముగను, వీకి విచతుణులకు సీత్రిశాన్ర్రముగను, కపి 

వృ షభులకు మహాకావ్యముగను, ఐతిహోసికులకు  ఇతిపోనముగను, 

వారాణికులకు బహువురాణ నమువ్చయముగను, మహాభారతము విశ 

జనీన మైనది, 

ఇట్టి “నానా వేదవేదాంత నిద్యాయు_క్త మయిన మహాభారత 

మును, జిజ్ఞాసువ్లులై సారమతులైైన వారు ఏదో ఒకదృష్టితో పరిశీ 

లించిన; వారికి మహాభారతముయొక్క_ సమ(\(గ స్వరూపము శెలి 

యదు, సర్వ శాస్త్ర కోవిదులు బహుముఖ (పజ గలవారు, నగు 

కవులు *“సహ్మ్య సాము లై (వేయికళ్ళతో) మహాభారతమును “లో నారసి” 

సారమును [గహించి మే లనవలె నని నన్నయ భావన, “వేయికళ్ళతో 

భారతమును పరిశీలింపవలె నన్నభావము 'కపేంది లోని “ఇంది 

శబ్బముచే (గాహ్యము. “ఇం(ది శబ్దము (ోహార్థర్యోతక మే అయి 

నచో కవి శేస్టత్యము సిద్ధించి “కవివృపభ"” త్వమునకు తుల్య మగునే 

కాని నహ సాత పరిశీలక త్వము సిద్ధింపదు. 

అం(ధమహో భారతావ తౌరిక్ష యందున్న “సారమతిం గవీం 

దులు (పసన్న కథాకవి (లి తార్థయుక్కిలో(తో) నారసి మేలునాన్” 

అను పద్యపాదమునకు వి-లి లో-తో, లకు గల లిపిసామ్యమువలని, 

"లేఖక్ష (పమాదము వలన, ఎటులైన నేమి * అనేక పాశాంతెరము 

-లేర్పడినవి. పాఠపరిశీలనకు ఉస్మానియా విశ్వవి ద్యాలయ మువారు 
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1968 సం॥న (ప్రచురించిన ఆం[ధమహాభారతము (ఆదినభా పర్వములు 
సంళోధిత ప్రతియందలి కై పద్యపాదమునకుగల _పాఠాంతరములు 
(పమాణముగ _గహీంప బడినవి, 

పరిశీలనకుగల పాశాంతేరములు :- 
1. (పసన్న కథా కలితార్థ యుక్కి “లో” నారసి 
2. (పనన్న కథా కలితార్థయు క్తి తో” నారసి 
లి "వి తార్థయుక్కి “లో” నారవి 
ఓ (పసన్న కథా క*వి-తార్థయు క్రీ తో” నారసి 
5. (పసన్నకథా కీవి శార్థయుక్తి “లో” ఆారసి 
6. (పనన్నకథా వివిధా'ర్థ యుక్తి “లో” నారపి 
7. (పసన్నకథా 'కథితార్థ యుక్తి “లో” నారసి 
ర. (పనన్నక థా “కవి"తార్ల త తంము రసి 9. నన్నకి ఈవి అట 

థ గవ ఘుబ్బు 
వివిధ వాఠములవై గల పూర్వ వొాష్థఖ్యానములు : 

1. (పనన్న కథా క*లి తార్థయు క్రి “లో” నారసి 
(శ్రీ) విశ్వనాథ : “పిసన్న మైన కథతో కరాడుకొనియున్న అర్థ 

ముల యోాజనముి” 

(శ్రీ డా, దివాకర్ల :_ “పసన్న మైన కథల యందు కూర్చ 
బడిన అగ్ధముయొక్క_ యు క్షి * 

(శ్రీ డా. జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు : “ప్రసన్న కథలతో 
కలితమైన (కూడిన) అర్థయు క్రి” * 

(శ్రీ ఖండవల్లి : “మహాభారతము. ెనిగించుటలో ఈయన 
రెండు లక్ష్యుములను పెట్టుకొనెను. ఒకటి; కథను మీక్కిలి (పసన్నము 
గను, రసవంతముగను నడుపుట,... రెండవది; రమ్యమైన శైలిని 
గూూర్చుకొని అత్యుత్తమ కవిత్వము (వాయుట,” 
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ఈ “(పసన్న కథా కలితార్థయు క్రిలో నారసి” అను పాదము 

మొట్ట మొదటి సారిగ 19282 సం॥న ''పచురింపబడిన ' “రాజిరాజన కేంద్ర 

పట్టాభి పీక నంచికోలోం గై కొనబడినది. ఇంతకు పూర్యము 1909 

సం॥న ము" ద్రితమైన నన్నయ భట్టారక చారిత్రము (శ్రీ కాశీభట్ల 

(బహ్మాయ్య) నందును, 1907న వెలసిన (శ్రీమదాంధ) మహాభారత 

మునందును ,తంజనగరం తేవప్పెరుమాళ్ళయ్యంగారు), 191% సం1॥న 

(శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూ ర శా స్ర్రీగారి “'మహాభార ఆంధ్రీకరణ వినుర 

నము నందును, 1920. నం॥న (శ్రీ) వంగూరి సుబ్చారావుగారి “ఆంధ 

వాజ్మయ చరితము” నందును, (పసన్నక థా కపి "తార్థయుక్ర కి 

“తో” నారసి అనియే కలదు, 

2. పనన్నకభథా కలి” తార్థయు క్కి “తో” నారసి: ఈ పాఠ 

మును శ్రీ) బాగంటి "శేషయ్యగారొక కాలే _గహించిరి. కాసి వారు 

దీనిని వివరింపలేదు, (ఆంధ కవితరంగిణి. (పథమ భాగము, 194/7" 

(న్స) వాగంటి చారు ఈ పాఠమును 'చాలయు ప ఇతో (హించి 

నట్టనిసించుచున్నడి. 1922 సం॥న “(ప్రసన్నకథా కవిశార్థయు కిలో 

నారసి, 'సచురింపబడగ, 1925 సం॥న వానిళ్ళవారి భారత (పతి 

యందు “యసన్నక థా కలితార్థయు క్కి కిలో నారసో (పఛాన పాఠము, 

పాఠాంతరముగ “కవితా 'యు కీతో” నిలచినది. ఈ పతిని చూచిన 

ఇవాగంటివారు (పథాన పాఠమునుండి, “_(పసన్నకథా కచితార్థ ను 

పాఠాంతేరమునుండి “యు కిలో న poe ఈ పాఠమును కొ 

(శ్రీ విశ్వనాథ :-_ పీసన్నకథ యొక్కయు, కబితార్థము 

యొక్కయు, యుక్తి అనగా కవితార్థములో (_పనన్నమైన కథ యుం 

డుట కథ పినన్న మగుట, 
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(శ్రీ డాం దివాకర్ల :- 1. (పనన్న మైన కథలయొక్క యు, కవి 
తము దమొక్క_._ యు అర్థము రొక్క_యు, కూడిక, 

2. (పనన్నమైన కథా కవితయందలి అర్థముయొక్క_ కూడిక, 
ఫ్, (పనన్న మైన కథలయందలి కవిత్వము యొక్కయు అర్థము 

దమొక్క_.యు కూడిక, 

4. (పనన్నమైన కథా క వితార్థముల కూడిక 6 

(శ్రీ డాం జొన్న లగడ్డ :_ క విళార్థ ముయొక్క_ యు క్రి (కూడిక) 
క నితార్థయు క్రి, పూనన్న కథలతోడి కవి తార్థయు కి (పనన్నక థా 
క వితార్థయు క్రి? 

(శ్రీ డా, పాటిబండ :_ “ఇతివృ త్తము, వస్తువు, కథ అన్న 
మాటలు సమానార్థకములుగా సంస్కృ తె లం'కార శా న్ర్రుముల౦ 
దుప యోగింపబడి యుండుట ఎల్లరు నెరిగినచే, ఇతరులు వ స్వుకవిత 
అన్న దానినే నన్నయ కథాకవిత అనెనని ఊహించుట సులభము,” క 

శ్రీ ఇంద్రగంటి :_ “నన్న శ కథా + (ప్రనన్న) + 
కవితా _( అర్థయు క్షి అని పదవిభాగమువచేసి (పసన్నమైన కథ. 
యొక్కయు. (పనన్నమైన కవిత యొక్కయు ప)/యోజనములతో 
కూడి యుండుట అని అర్థము చెప్పవచ్చును,” 0 

(ఈ పాఠమును మొదట 1968 సం॥న ఆచార్య ఖండవల్లి లక్షీ ఎ 
రంజనంగారు “లకీ. రంజన వ్యాసావళ్లిలో (గహించినట్లు తెలియు 
చున్నది. 1968, 69 నం॥లలో పృ చురింపబడిన మహాభారత సంశోధ్ధిత 
పతుల అద్రి అర పర కు గల త 
(పతుల ణ్య పర్వముల ల వోడ్డా ములో (శ్రీ డా. 
దివాకర్ల వారు ఈపాఠమునే గ/హించిరి, కాని 1970 సం॥న సాహిత్య 
అకాడమి వారిచే (పచుకింపబడిన ఆంధిభారత (నభాపరం) వీకిక్షలో 
క్ Aras . ఐల లని ఎ శే ప్రసన్న కథా కలి తార్థయు క్రిలో నారసి” అను పాఠమును 
(గహాంచిరి ఎ) 
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& (పనన్నకథా కవితాగ్థ యుక్తి తో నారసి ; 

(శ్రీ) వంగూరి సుబ్బారావు. “'(పనన్న కథా కవితార్థయు కితో 

నన నేమి? (పనన్నమైన కథ, కవిత, అర్థయు క్రీ యివి “యున్న వా 

"లేవా అని యోచించు గదా! అనగా సంస్కృత భారతమునకు సరి 

మొన ఛాసూంతరము, రసమైన శెలి, కవితలోని సౌభాగ్యము స సరి 

యైన యర్థము ఇవి ఆన్న నా? చేవా? అని యోచించిరి, ఉండుటచేత 

మే లనిరి, అని మరల వారు (పత్యు _త్తర మిచ్చిరనుకొందము” 10 

ఇం కెవ్యరును ఈ పాఠమునకు వివరణము నియ్య లేదు, అంతే 

కాదు. మిగిలిన అయిదు పాఠాంతరములను గూర్చి కూడ. ఎవ్వరూ 

పరిశీలింప లేదు 

పాఠ వివరణము : 

(పనన్న కథా కలితార్థయు కిలో నారసి : 

ఈ పాఠమునకు పాఠ భేదములు కలిశ/క విత కథిత వివిధ మొద 

లెన వానిచే కలుగుచున్నవి, 

ధనము సమయమునకు లేనివానికి దానియొక్క అవసరము 

బాగుగా తెలియును. అశు నమాసములోని శబ్దముయొక సార్థకతను 

శెలిసికొనవలెనన్న ఆ శబ్లమును సమాసమునుండి తొలగించి (Elimi- 

nation) చూడవలెను, ఇట్లు శబమును సమాసమునుండి తొ లగించిన 

ఆ సమాసము యొక్క అర్థమునందు మార్పులేనిచో తొలగింపబడిన 

శబ్దము సార్థకము కాదని, పూర్వార్థము సంధిల్లనివో ఆ శబ్దము 

సార్థకమైన దని, తెలిసికొన వచు ను. 

ఈ పద్ధతి (పకారము కలిత క్రవత వివిధ క్రిత లను సమాళము 

నుండి తొలగించిన _ 

(పనన్న కథా'కలితిఅర్థయు క్షీ ప్రసన్న కథార్థయు క్రి-అగును, 
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కి పసన్న క థార్థయు కి -అగునుం 

౧సన్నక థా*కథిత అర్లయు క్రి (పనన్న కథార్థయు క్రీ అగును 

పనన్నకథా'వివిధి అన్థయ్యుక్తి (పసన్న కథార్థయు క్తి అగును 

ఈ “ప్రసన్న కథార్థయు క్కి అను సమాసమునకు పై పాదార్థ 
ములను పొందగలిగితిమేని, ఆమాపాఠములు “పనన్న కథార్థ 

యు క్రి” కి సమానమై, ఆయా పాఠములలోని తొలగింపబడిన శబ్దములు 

వ్యర్థ ములగును. 

“(ప్రసన్న కథార్థయుక్కి కి అర్థము లీ (క్రింది విధములుగ 
చెప్పవచ్చును. 

1. _పసన్నమైన కథలలోని అర్థముల కూర్చు. 

2, (పనన్న మైన కథయొక్క-య్సు, అర్థముల యొక్కయు 

లి, (పసన్నమైన కథయొక్కయు, (పసన్నమైన అర్థము 

యొక్కయు కూడిక, 

ఈ అర్థములను; వివిధ పాఠ ముల్నపై గల పూర్వ వ్యాఖ్యానము 

లతోం గలిపి పరిశీలించి చూచిన పె సమాసమునందు *కలితి 'కథితి 
వ్యర్ణశబ్దములని తెలియుచున్నది. (శ్రీ డా! జొన్న లగ డ్డ మృత్యుంజయ 
"రావుగారు “క లితార్థయు కాకి క వితార్థయు_క్రీ”కి ఇచ్చిన అర్థము 
లను కలివి “హనన్న కథాకలితార్థయు క్రి” కి అర్థముచెప్సిన “పసన్న 
కభలత్రో కూడిన అర్థముల యొక్క. కూడిక” అగును, 

ఇచట రెండు కూడిక లేల? “కలిత”, “యు క్రి” ఇంచు మిం 

చుగా సమానార్ధకములు* (కలితము = ఎటుగబడినది, పొందబడినది, 
యు క్షీ = కూడిక, న్యాయము, ఉపాయము, అలంకార విశేషము, శబ్ద 
రత్నాకరము.) 
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వై అర్థములను దృస్ట్రియందుంచుకొని “(ప్రసన్న మైన కథలచే 
ఎజుగబడిన అర్థముల (భార తార్థముల) కూడిక అని “_పనన్న కథా 

కల తార్థయు కిక అర్థము చెప్పవచ్చును. అయినను, ఈ అర్థమును 

(పసన్న కథా ర యుక్రి నుండియు పొందవచ్చును, 

పరిశీలనము వలన కేలిన విషయము, 1. VIL, పాఠముల 

కన్న వేరు పాఠము (గహింపదగు నని, 

“(పనన్న క థాకలితార్థయు క్కి” అసాధువని కాదు. ఒకదృష్ట్రతొా 

నరాచిన సాధు పాదము. దీని నాలంబనముగా చేసికొని వెలసిన నన్నయ 

కవితారీతుల వివరణ లన్ని యు వకకోణ పరిశీలనమునకు పరిమితమై 
నట్టివే. (శ్రీ గొబ్బూరి వేంకటానంద రాఘవరావుగారి “నన్నయ 
భట్టు-విజ్ఞాననిరతి,” శ్రి డా| క చేంక శేశ్వర్లుగారి ‘Political phi- 

losophy of Bharatha, (శ్రీడా॥ వీ. వేంకటరాజుగారి “మహో 

భారతము--ఉపాఖ్యాన తత్త్వము.” (శ్ర) డా॥ వ, వి, ఎల్. నరసింహో 

రావుగారి “నన్నయ కవిత్వము  అతుర రమ్యత” మొదలై నవి భిన్న 

భిన్న దృకోో్కో-ణ సరిశీలనములు, ఇస్ర, పంప-నన్న య తులనాత్మక 

పరిశీలనము, ఆంధ మహాభారతము - అధ్యాత్మిక తత్వము, నన్న య- 

పురాణ కథాకథన దక్షత, నన్న య భారతము-- సీతిశా న్ర్రము, మొద 

లగు వివిధ విషయములపై పరికోధనము జరగినలగాని నన్న యయొక్కు_ 

బహుముఖ (పష తెలియదు, 

(పసన్నక థా కవితార్థయుక్కీలో నారసి ; 

సంకోధిత (పతిలోని ఈ (పథాన పాఠమునకు వావిళ్ళవారి 
(పతిలోని పాఠము ఆధార మని సంపాదకులు తెల్ప్సినారు. కాని వయ్ 
తాళపత్ర (పతులు ఆధారములో తెలుపలేదు. నంశోధిత (పకియ౧దు-_ 

(పనన్న క థా 1 కవి తార్థ వ యు క్తిలో శీ నారసి, 

(79) 
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1. కలితా _ గి-ద-న-మ-య-_ల-న-వా, కవితార్థయు క్రీ తో- 

ఏ, ఇది 29 1పతులలోని పాఠము. 

వివిధార్థ యు క్రి-(కొన్నిపతులు కథా కథితార్థ-కొ, సొ 

కపికార్థ తత్త్వ ము ప్పారసి=టీ, 

2, తత్త్వము న్నారసి- ఉ. ర, యు క్రితో - ఆ, ఇవవ, ఒం 

శ్రా, క, చ. జ.ట,డుప. బముయ.వంశ, వ, 

ఏ. లోతారసి - అ.ఈ.ఎ.వ.ఐ.ఒ. - అని కలదు. 

ఇది ఇట్లుండగా “నన్నయ కవిత్వము -- అకుర రమ్యతో 

(వుట-1) లో “కవితార్థయు క్షీలో నారసిి- 29 (పతులలోని పాఠము 

అని (పచురింపబడినది. ఇందు “వివిధార్థయు క్రీ అను సాఠముమృగ్యము. 

ఇక (శ్రీ బ్రంద్భగంటిబారు కూడ అధిక (పతులందున్నది శ పసన్న 

కథాక వితార్ధ యు కిలో నారసి అని ఎట్టు గ)హిం దిరో తెలియుట 

లేదు. 'పమాదోథీమతామపి. 

ఈ పాఠమును విశ్వనాథ వారు 'కథాకవితి నన్నయ నాటికి 

చేదదియు, సమంజసముగా "లేదనియు అంగీకరింప లేదు. 1 (శ్రీ) దివాకర్ల 

వారు ఈ సమాసము దూరానేయముగా నున్న దని విశ్వనాథ వారితో 

చేకీఛవించి”.2 (లీ ఇం్యదగంటివారు ఈ పాఠము అధిక (పతులందున్న 

దనియు, అర్జపుష్టి కలదనియు (గహించిరి ల (శ్రీ మృత్యుంజయరావు 

గారు అభేద భావముతో కవితార్థయు క్రీని కవితార్థయు కిని సమర్థించి 

“పసన్నక థా కలితార్థయు క్షి నే (ప్రధాన పాఠముగ గ్రహించిరి.ే 

అధిక (పతులందున్న పాఠమునశే _పాథాన్యము నీయదలచిన, 

అది, “(పసన్నక థా కవి తార్థయు కీతో నారసిి అగు నేకాని, “(పనన్న 

కథాకలితార్థయు క్కీలో నారసి శాదు. 

పస్న క థాకధితార్థ యు కిలో నారసి : 

పాఠము. కొ. చొ. |ప్రతులలోనే కలదు. పరికోధిత ప్రతిలో 
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“కథ తార్థ యుకిి అను పాశాంతరమునిచ్చు తావున (FOOt Note, 

“క థాక థతార్థయుక్షి" అని ము(దితము 1% పాఠాంతరమును యథా 

తథముగ గ్రైకొన్న చో ఛందోదోవ. మేర్చడును, 

“కథితో మనగా చెప్పబడినది “పసన్నముగా చెప్పబడిన కథ 

యందలి అర్థముల కరూర్సు” అని సమాసార్గము, 

సూతుడు శౌనకాది మునులకు వినయావనతు(ైై నమస్కరించి 

తాను "వురాణపుణ్య కథాకథన దముంి డని చెప్పెను. “సూతునకు 

కథాకథన దతుతి అను విశేషణము సంన్కృృత భారతమున లేదు. 

“భోవమపహార గ ణపు(త ఉ_గ(శవాః సూతః పౌరాణికో నై మివొారే ణా 

శౌనకస స్య "పలపశే న్ర్యాదశవార్డి శే స్మశే బుషినభ్యాగఆానుపతస్థే” 

(1_4_1 శ్లోక) తెనుగు భారతమునంచే కలదు. ఈ కథాకథన దకుతి 

నన్నయ దని భావింపనగును. అట్టిచో “శ థాకథితార్థ యు_క్తీని మరల 

చెప్పుట వలన (సయోజనములేదు. అంతేకాదు. ఈ పాఠమునకుంగల 

అర్థము పన్ను క థ్యారయు క్రి” అను నమాసార్ధమునకు నమూన 

వముగుటచే 'కథితి శబ్దము వ బ్రర్ధమగు చున్నది. 

“(పసన్న క ఖాకవి ఆర్ధ త _త్త్వమున్నారసి; | మొప్పారసి 

ఈ పాఠములకు (ససన్నమైన కథల యందలి కనితార్థ తత్త్వ 

మును విచారించి క వితార్థ త _త్త్వముయొక్క_. గొప్పదనమును విచా 

రించి అను అర్థములు చెప పృదగును. బ్రందు కవితార్థ త _త్త్వీ మొప్పారసి 

అనునది “కవి కార్థయు క్రితో నారయుిటకు సమానము. 

“లోనారయు “ఆరయుట కన్న అధి కార్థబోధక ము. ' కావున 

111 వ పాఠము VMS పాఠముకన్న మెరుగు *వ పాఠమునం 

దులో తారసి” అని కలదు. “లో తారసి” “లే నారసి” ఇంచు 

మించుగ సమానములు. 

లో నారి : కీ (పసన్నక థా వివిధార్థ యు 
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ఈ పాదము కొన్ని | పతుుఖం దున్నట్లు సంశోధిత పతి తెల్పు 
చున్నది, పనన్న మైన కథయందలి వివధార్థముల కూర్పు అని పాఠా 
ర్థయు, నివిధార్థములనగా, స్థూలద్భస్టీకి గోవురమగు కొరవపాండన్రల 
కథ నాలంబనముగ చేసికొని అందు కూర్చబడిన ధర శా శ్రంనీలిశా న్రు, 
వేదాంతశా స్త్ర, ఇతిహాస, మహాకావ్య, పురాణాదుల అర్థములు, 

నన్నయ తెనుగు చేసిన మహాభారతమునందు వివిధ శాన 
లతేణము లున్న వనుట జగది(దితేము - (మూడు, ప, ధర్మత_త్త్వజ్ఞులు) 
సంస్కృత భారతమునందును గలదు _ 

ధర కామార్థ శాస్తాణి శాస్తా )శ వివిధానిచలోక యాతా) 
విధానం చ సంభూతం దృష్టవా నృవి8 (1_1_47 AD) 

వ్యానభారతేమున కథ అను స్ఫ్యూతేముగ నడువదు. సన్ని "వేశ 
సునరావృతులనశే, వేదాం తొధ్యాత్మిక సోత' విషయ శ్లోకములనే కథ 
తేలికగ (పనన్న ముగాదు. కథాకథన దముడు, 'నానాగుచిరార్థ సూ క్రి 
నిధి అయిన నన్నయ తన బుద్ధి బచాహుబలముచే భారత భారతీ సము 
(దము నీది అచట లభించిన “కృస్ణార్దునో త్తమ నానాగుణ స_ర్తనార్థ 
ఫలమైన _పనన్న భారతకథను మనకందించినాడు. ఇద కౌరవ పాండ 
వు) చరిత/ మాతిమేకాదు, వ్యాన హృదయ పితిపాదిత వివిధార్థ 
యుక్త రచన, జిజ్ఞాసువులు; సారమతులునై న కవులు, 'వేయికళ్ళతొ 
లోనారసి వ్యాన హృదయము నెరిగి మేలనవలెనని నన్నయ భావన. 

“అయుస్యుం చితిహాసన వ స్తునముదాయం లే హీకామువి. స్త్ 
_కేయః 'సాక్సి నిమిత్త ముత్తమ సభా సేవ్యంబు లోకాగమ- 
న్యాయె కాంత గవాంబునాం బరగి నానావేద వేదాంత వి 
ద్యా యు క్తంబగు దాసింజెప్పం దొడంెన్ త ద్య్భారతాఖ్యా 

నమున్” (అది. శీ-'1) 
అని మహాభారత స్వరూపమును నన్నయ కేలిపినాడు, 
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మహాోభారతములోని బ్రతివఃన వస్తు సముదాయము నన్నయ 

ఈశచనలో (పనన్న కథగా పరిఢవిల్లి నది. “నానా వేదవేదాంత విద్యా 

యు_క్షంబగు” విషయము, “వివిధార్థ యు కిలో తెలుగున చెలిగినది, 

ఈ పద్యములో ని ఇతిహాస వ స్తుసమీవాయము “నానా వేద వేదాంత 

విద్యాయు కృంబగు డాని భావముల సం, స్వీకరించిన (ప్రసన్న కథా 
వివిధార్థయు క్షీ అగుచున్నది. 

భారతము ఆదరణీయ సార వివిధార్థ ౫తిస్ఫురణంబు గల్లి యస్టా 

దశపర' | నిర్వహణ సంభ తేమ చెనుపొంది” యుంజెనని నైక )..న 

చెప్పినాడు, ఈ పద్యములోని “వివిధార్థగలికి” సంశోధిత (పతిలో 
“కవి తార్థ గతి అను పాఠాంతరము గలదు, ఈ పద్యములోని “సార 
ఏివిధార్థగతి” “ప్రునన్నకథా వివిధార్థ యుక్తిని తలపించుచున్నది. 
అంతేకాదు. “వివిధం సంహిఆాజ్ఞానం దీపయంతి మనీపి ణి (1-1.51) 
అను భారత శ్లో కార్థము 'వివిధార్థ గతిన్ఫురణమే. “వివిధార్థయు క్రీకి 
మూలముగా నున్న దె. 

చ్యాసముని (పణీత పర మార్థమును తై 

(సన్నగా వివధార్థ యు క కే కలేదు. కవి నళస్ధయు . 

కన్న 'కలిశార్థయు క్త క్షి” అర్థవంత మైనది, 

“కూ” ధాతు నిష్పన్న మైన “కవికి వర్షించువాడం అనిఅర్థము, 

అం లేకాక దాగియున్న దానిని (వశాశళవంతేము చేయువాడు, వరం 
ఎ 

మును వ్యక్త కేము వేయువాడు కవి అని యాస్కా_ చార్యులు నిర్వ 
చించిరి, 

విశ్వా రూపాణి (పతి ముంచే కవిః 
_ ఛైాసాపీ ద్భ\దం ద్విప చే చతువ్చు చే 

పినాక ముఖ్యలత్ సవి తావ రేణ్యో2ను 

(పయాణ ముపసో విరాజతి, 
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“విశ్వాని.సర్వాణి రూపాణి రూపవ స్తు అన్టేషు (ప్రతిముంచ తే 
అబధ్నాతి +] తయోపఘఫ్నున్ రూపాణ్యావిః కుర్వన్ | కవిః (కాంత 

దర్శనః |. అథవా కవేః దాతో;ః గత్యర్థస్య . కవిః గ చృత్యసా 
నిత్యం” 14 

పై అర్థమును బట్టి “బసన్న కథా వివిధార్థ యు కిలో నారసి” 

పాఠమునకు ఈ (కింది విధముగ అర్థము చెప్పవచ్చును. 

(పసశన్న మైన కథయందు / వర్తి ౦పబడు | గుప్తమైన దానిని 

(పకాశవంతము చేయు / సర్వమును ధ్యనింప చేయు | భార-తార్థముల 

కలయికను సారమతుులై న కప్ం దులు లోనారసి మేలనగలరు, 

సమన్వయ దృష్టితో చూచిన, (పసన్నకథా వివి ధార్థయు కిలో 

నారసి (పనన్నకథా క నితార్థయు క్రీలో నారసి పాఠములు మిగిలిన 

పాఠముబ అర్థములను తమయందిమిడీంప చేసికొన సమర్థమైనవిగా 

మన్నవి. ఈ శకెండింటిలో “వివిధార్థయు క్తి” గల పాళమునకు అర్థము 

స్పష్టముగానున్నది. “కవితార్థయు క్షి'గల పాఠమునకు అర్థము,మనము 

న్యాఖ్యానము చేసికొనుటమై ఆధారపడియున్నది. పాఠాంతరము 
లేర్పడుటకు వి/లి, లో/తో, లకు అవకాశ మెక్కు_వ. కవిత /వివిధలకు 

తక్కువ. ఈ ఒక్క_ విషయము మినహా “(ప్రసన్న కథా ఏవిధార్థ 

యు_కళో నారసి పాఠము సంజసముగ నున్నది, 

ఈ ప్రయత్నము వివిధ పాఠములను, వానిపై గల వాదోప 
వాదములను, ఒకచోట చేర్చవలెననియే కాని, పాఠముల సాధుత్యా 

సాధుత్వములను నిర్ణ యింపవలెననికాదు. పాఠ మేటైనను నన్నయ 
కవితా స్వరూపమును దర్శించి ఆనందించు వారికి కలుగు నష్టము లేదు. 

నన్నయ నర్థము చేసికొన లేనివారికి కల్లు లాభమునులేదు. భారత పర 
మార్గమునకు భంగము వొటిల్హ దు, 
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Note: ఈ వ్యాసమున సంస్కృత భారత్లో కములసంఖ్య భండా 

ర్క-ర్ | పతినుండి ఇయ్య బడినది, 



నన్నయ భారతంలోని శెశవలిలలు 

శ్రీ రామడుగు వెంక టేళ్వరశర్మ. 

మానవ జీపితంలో శెశవదశ పరమ రమణీయం ! కల్ల కపటొ 

'లెజుగని మనస్సులతో మసలుకొచే సమయ మది! ఒకసారి కేరింతలు, 

ఒక పర్యాయం క లతలు, మరోపర్యాయం కలవరింతలు, కలబోసుకునే 

కాల మది! నవ్వుల పువ్వులు రువ్వుతూ ఉన్న ట్లుండి కన్నీళ్ళ మధు 

(నవంతులను, అంతలోనే హఠాత్తుగా ఉత్సాహ ర్ఫురీతరంగాలను 

[ప్రవహింప జేసే వాతావరణ మది! ఇట్టి అనుభూతి (పధానమైన ఈ 

కె శవ దశ, మానవ జీతాలకు దర్వణరూపంలో వ్యాఖ్యాన (పాయ 

నైన సాహిత్యంలో, వెేేషించి మన ఆంధ) సాహిత్యంలో చోటు: 

చేసుకుంది ! ఈ శ్రేశవ లిలాభివర్ణైన వర్ష నగా (పబంధ పరమేశ్వరుని 

అసమాన సృష్టిలో సహజత్వాన్ని ఫుణి పుచ్చుకున్న ప్పటికినీ అంతకు 

ముందు కవిరాజ శిఖామణి రచించిన కుమారసంభవ కావ్యంలోనూూ 

ఇంకనూ అంతకుముందు నానారుచిరార్థము- కి నిధ్వయెన నన్నయ 

భట్టారకుని మహో ఛారతంలోనూ నముచితరీతిలో నిర్వహించబడింది! 

ఆంధ) సాహిత్యంలో ఆదికావ్యం నన్నయ భారతమైనా, అడి సాహీ 

'త్యానికి చనన దశమా (తం కాదు; అలాగే ఈ భారతంలో చెశవ 

దశాలీలలు వుష్కు-లంగా వర్ష నాత్మక దృష్టితో సమకూర్చబడక 

పోయినా, ఇందు కె శవ చెసా (పసావన అసలు తేకపోలేదు. ఆదికవి 

భారతంలో ముచ్చటగా మూడు నాలుగు చోట్ల మ్యాతమే ఉన్న 

న శేవ చేష్టా విశేషాలను నిన్సష్టంచేయడ మే (పస్తుత న్యాసమున 

కుద్దిష్టాంశేం | 

ఆఖ్యానశైలీ _పధానమైన ఆదికవి భారతంలో శైశవ చేష్టా 
_వస్తావన మొట్ట మొదటగా ఆదిపర (౦ దుష్యంత పాఖ్యానంలో 
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చేయబడింది ! మొదట దుష్యంతుని గుణగణాలను వర్షి స్తూ ఆతని 

"బాల్య చేహషలను కవి యిటు తెలిపెను ;- 
6 ౧౧ 

“చాలహారి? ముల బ్యకిడు, వీలను విషమూాటలీ చలిత శేసరి శా 

ర్లూలేభ శరభములం దన, 'బొలత్వమునంద యెగిచుపట్టుచు 

మరియున్” 

ఇది అమాలక ము. 

పిమ్మట ఈ ఉపాఖ్యానంలో నే “కణ్వ నిర్వర్కితే జాత కర్నాది 

కీయాకలాసు'డై న శాకుంతలుని నాన్యాశేశవ (క్రీడలను కవి యిట్టు 

_పస్హ్మావించెను వా 

“అవితో[గాటవిలోనం (గుమ్నురువరా హూవ్యాళ శార్లూల ఖు 

డ్డము బేభాదులం బట్టి "తెచ్చి ఘను కణ్యా శే మోపాంత భా 

జములందోలిన క్రట్టుచుం బలిమిమై శొకుంతలుం డొ"ప్పెవ 

న్యమ దేభంబుల నక్కు..చుం దగిలి నా న్యాశే. వవ కీడలన్ | 

దీనికి మూల మిది :- 

పుడ్వర్ష వవ బాలః సః కణ్వా(శమపదం (పతి 

వ్యా(ఘూన్ సింహోగ్ వరాహోంశ్వ గజూం న మహిహాం స్తథా - 

బద్ధ్వా పవృ తేమ బలవాన్ అ్రోనుస్య సమ నృతః 

ఆరోహన్ దమయం శ్రేవ |కీడంశ్చ పరిధావతిం 

బ్రచటి శె శవ చేష్టనుబట్లి మహాన క విషయంలో భరతుడు 

తం\డియెన దువ్యుంతుని పోలికను వుణికి పుచ్చుకొనెనని తెలుస్తోంది ! 

భరతుడు తండ్రికి తగిన కువూరుండని లెలువుటకును, "దేశ నామము 

తన పేరిట వెలయునట్టుగా పరిపాలించుట కరమైన లశ్షణములు 

కుమారుడే న ఛరతునకు తండి” యొద్దనుండి సం(క్ర మించెనని ఏవరిం 

80 
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చుట పరా(క్ర మో-చితమైన దుష్యంతుని చాల్యవర్థ్య నం కవి చేయడం 

జరిగింది ! 

ఇక భరతుని విషయం :- మూలాను వాదముల రెంటనూ 

బాలభరతుని పర్నాకమ సంబంధమైన ప్రోచితమై శైశవచేష్షు అభి 

వర్గితమైంది! మూలంలో భరతుండు నానాశే శవ క్రీడలను చేయునప్ప 

టికి అరు సంవత్సరముల వయస్సుగలవాడని తేలుపంబడెను, అనువాద 

మున నన్నయ ఈ విషయమును స్పష్ట" గా చెప్పక పాఠకుల ఊహాకు 

వదకనుు. మూలంలో భరతుడు శేవలం “బాలి అది పేర్కొనం 

బడగా, అనువాదంలో నన్న యభరతుని “నాళ్రుంతలుడని పేర్కొ 

నెను, ఇట్లు పేర్కె-నంబడుటలో కథాంశస్ఫూర్హి యొకటి గమనార్హం, 

భరతుడు జన్మించి ఆరుసంవత్సరములై ననూ దుష్యుంతు( డిదివరకు 

తానన్నమాట _(పకారము శకుంతలను తన రాజధాని కింకను రప్పిం 

చుఖొన లేదని సూచన; కావుననే భరతుండింకనూ లోకులదృషస్టలో 

చఊాపహ్యంతి కా రేదనియు తౌాకుంతలు(డుగే ఉన్నా డనియు కవి భావన; 

ఇట్టి కథాంశ స్ఫూ_ర్తితోయాడిన విశేషణ పదపయోగము నన్నయ 

(పనన్న కథలోని అర్థయు_క్సీ సంబంధమైన చమ ఆ రము. ఇంతకూ 

నన్న య ఒక్క_ విశేషము ద్వారా సమ్మగ కథాస్ఫూ ర్రిని పాఠకులకు 

గలిగింపకేయుట ఇందలి విశేషం : 

ఇక అనువాదమున భరతుని ఏరోచితమైన కె శవ (క్రీడను తదను 
కూల "లేజస్ఫూర్తి మంతేమెన మ_్తేభవృ త్తము నందభివర్శించుట 

అనునది ఒక ఛందశ్ళిల్బ రచనా వి శేషమై నన్నయ [(పనన్న కథా 

కలితార్థయు క్కిని అకురమైన రమ్యతతో చాటుచున్న డి; మూలంలో 
భంతుడు మృగములను పట్టి బంధించి ఉంచినది ఎవరి ఆశమము 

లందలి భూజముళ నో స్పష్టముగా చేర్కొ.నబడ లేదు; కాని నన్నయ 

వట కా (శే మోపాంతే భూజములక ని పేర్కొని వెనుక వర్హించిన 
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కణ్వా(శమగత శాంతరనస్ఫూూ్తి గర్సిన '(శవణ సాఖంబుగా సావు 

గానంబులు చదివెడి నుకములం జదువు తగిలి... అను పద్యమును 

పాఠకులకు డికి తెచ్చెను. బట్టు కీ తేచ్చుటలో ఒక (పయో 

జనము గలదు ఆ (పయోజనమిది :- అంతటి శాంతరసనమునకు స్థన 

మైన కణ్యా(శమమునుగూడ తన శైశవ (కీడలచే మృగములను 

బాధించు రూపములో నచటి వాతావరణ పరిస్థితినే భరతుడు మార్చు 

గల నను విషయము తెలుపుట; మరియు భరతుని వీరోచిత మైన 

శైశవ శడాధిక్య మెట్టిదో అభివ్య క్క మసటయు కడాగతి (పయో 

జనమే! కావుననే అచటి మునులు [భరతుని చేష్టలను గమనించి సర్వ 

దమనుండను -పీరును వాని శేర్పణచిరి; ఈ విషయము మూలానువాద 

[(గంథముల రెంటను చెప్పంబ జెను. ఇట్టి కథా గత (పయోజనము 

లతో, భా వానుకూలచ్చుందః (ప్రయాగ వై శిష్ట ముతో" ఈ భరతుని 

శేశవ చేష్టా (ప్రస్తావన విశిష్ట్రమె శౌరద రాతివంటి నన్నయ కవితే 

అతుర రమ్యాతను నంతరించినది. 

ఇక తరువాతి శైశవ చేష్టా (ప్రస్తావన కురుపాండు కుమారుల 

చాల కీడా ఘట్టమున సుమారు సూడు నాలుగు పద్యములలో. 

గాఏంపబడెను, ఇందెక్కువగా భీమసేనుని పరాక ౧మౌద్ధత బ్రమునకు 

చెం న (కీడా విశేషములే. 

“నఅుపునెడ, నేయు నెడ వడిం 
బజచు నెడం బెనంగు నెడ నవారబలంబుల్ 

ముణయు నెడ భీమునకు నం 

దొలుం గీడ్డ్చుడం దొడగి రద్ధతులు రాజసుతుల్” 

శ ఆ “ఇఆస్యాదిగా వర్మి తములయ్యొను. మూలమునంగూడ 

“జ-వే లయ్యాభిహర ఇ భోజ్యే పాంగు వికర్షణ. 

భార్త రాస్ట్రాన్ నీమసేనకి సర్వాన్ స పరిమర్దత్రి 
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ఇత్యాదిగా చెప్పబడెను, 

ఇచటి శై శవచేస్తా (ప్రస్తావనలో భావిభారత కథా వీజవాపము 

గావింపబజెను. . ఫీముని పరాక్రమ సంబంధములై న చేష్టలచే దుశ్ళా 

సనాదులు బాధితులై రి, కావుననే తరువాతి వచనంలో దురోధనుడు 
శకుని దుశ్భాననాదులత్రో భీమవధ కుపాయము విచారీంచనని చెప్ప 

బడెను. ఇంతకూ కురుకే(త్ర యుద్ధము జరుగుటకు హేతుభూతమైన 
అంశంగా ఇచటి భీముని శై శవచేస్టా (ప్రస్తావన గావించుట అనునది 

నన్నయగారి (పనన్న కథా కలిళార్థయ కిలో ఒక భాగం! భీముని 

(కీడలను వర్ణించుటలో న్యల్చాతర పరిమిోమైన అచ్చ లెను/గు పద 

ములనే సార్యమైనంక వరకు వ్య_స్త స్తనైన ధోరణిలో “గిబుపునడ నేయు 

చెడి... త్యాదిగా పయోగించుటను బట్టి కొరవాదులను పరా 

క్రమ విదా నలయించుటలోని భీముని అలవోక తనము స్పష్ట 

మగుచున దః మరియు భీముని పరాక్రమ సంబంధమైన బాల కీడలను 

విస్ఫృతి పరచుటలో సహాజముగా పదవి_స్హృణిగల సీనపద్యము నుప 

యోగించుటలో భావానుకూలచ్చందః _పయోాగము టెశిస్ట్యాంగల 

దనవచ్చును. 

“కూడి జల(కీడలాడుచోం గడంగియా ధృత రాసు 

తనయుల నతుల శకి లెక్కించియుం 

బదుం(డ నొకొ_క్క_ భుజమున 

నెక్కించు కొన వారి యుక్క_డంగ 

((గంచణ సీటిలో ముంచుచు నెత్తుదు, 

గాలించి తీరంబుచేరం బెట్లుం 

గోరి ఫలార్జులెవారల యెక్కి_న 

మాకుల మొదళుల వీ(క్రంబట్టి 
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వడిం గదల్చు. బండ్లు దడబడు చారల 

తోన ధరణి మోదం దొరయచుండ 

నిట్టి పాట గాడ్బు పట్టిచే దుళ్ళాన 

నాదు లెల్ల "బాధితాతు టై రి॥ 

ఇట్టి కవితా విశేషములు నన్నయ (పనన్నకథా కలి తార్థయు క్కిలో 
భాగములే యగును, 

ఇక చివరి శైశవ చేస్టా (పస్తావన ఆదిపర్గంలోనే బకాసుర 

వధకు ముందు, _బాహ్మణ వేషములతో పాండనులుంటున్న ఇంటి 

వారికి తాము బకాసురున కాహారము కావలసిన వంతు రాగా వారు 

దుఃఖంచుచు చేరు వెళ్లేదనన్న చను వెళ్లెది ననుకొనుచుండగా, 

వారి పిల్ల వానిని గూర్చి కవి పఠ్కె_డి విషయమున ఇట్లు గలదు- 

“ఏ కూతుం గాగిలించుకొని యెడ్సు'చున్న నారల కన్నీళ్ళు 

తుడుచుచు 

“ఇాలకుండొక కొండొక కోలచేతం 

బట్టికాని యేనరక్క-సుం గిట్టిచంప 

చులుక వత్తు మి ₹డ్వగా వలదనుచు6 

గలయ నూరా ర్చెం దన తొక్కు_పలుకులొప్పో 

వాని యవ్య కృ వచనంబులు విని యందేణు నేడ్చుడిగిన నయ్యవస 

రంబున... దీనికి మూలమిట్లు గలదు = 

తతః (పరుదితాన్ సర్వాన్ నిశమ్య్యూథ సుత _స్తయోః 

ఉత్ఫుల్ల నయనో బాలః కల మవ్య కృ మ్మూబప్ల్ || 

మూరోద్ నాత! మా మాతర్మాస్వ స_స్త్వమితి (బువన్ 

'పహనన్నివ సర్యాంగ్తా నేకకం సోపనర్సతి॥ 

తత్రఃన తృణమాదాయ (పహృష్టఃవున ర బపిత్ 

అనేన తంహనిప్యామి 'రాత.నంపురుపాదికమ్! 
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తథాపి లేపాందుఃఖేన పరీతానాం నిశమ్య తత్ 

"బాలస్య వాక్య మవ్యక్షం హర్షం సమభవత్ మహాన్ | 

మూలంలో 'బాలుయ మారోదీస్తాత ! ... తల్తీ! తండీ! సోదరీ! 
మో రేడ్వవలదని చెప్పును. కాని అనువాదమున "బాలుడు నారినారి 

కన్నీళ్ళను తుడిచిన చేష్టమాత) మీ గలదు. ఇచట చిన్న పిల్ల వానిచే 

మాటలు సలి_౦చశం కన్న చేష్టలు చేయించడంలోనే పాఠకుల నాక 

దీనివఎన ఆ పిల్ల వాని అమాయికత్వం కరుణరసస్ఫోరక మైన 
ధోరణితో అభివ్య కృ మౌతుంది. బాలకుని తొక్కు పలుకులకు అనగా 

అవ్య _క్రములగుమాటల కనుకూలమైన అలతి అలతి పదముల సంఛా 

నము పైని వేర్కొనబడిన తేటగీతి పద్యంలో గలదు, బాలకుని న్వచ్చ 
హృదయమునకు (_పతిబింబమైన అచ్చ తెలుంగిట సాధ్యమైనంత వరకు 

(పయుకృమైనది. బాలకుని హృచ్భావమున కనుకూలమైన కేటగీతి 
చ్చృంద మి చట[పయోగింపబడుట విశేషము. ఈ ఎ_శవచేస్ల బాలకుని 
అమాయికత మునకు చిహ్న మై హాస్య(ప్రవ_్సి రూపమునం దారజ్ఞమై 

కరుణరసస్మోరకముగా విశంతి నొందినది, బాలుని అవ్యక్త వచన 

ములకు వారానందమును వెందిరట ! ఇదియు కరుణ రసస్ఫోరక మే ! 
అనగా ఆ యింటిలోని పెద్దవా రాబాలుని మాటలకు ఏడ లేక నవి 

రనుట ! ఇందలిభావము హాస్యాత్శకమైనను వతత్సంబంధమగు భాన 
నలో పాఠకుల హృదయాలను బరువెక్కింపంజేయు దయారసామృత 
తరంగాలు అనంతంగా గలవు. ఉత్ఫుల్ల నయనుండని బాలుని మూల 
మున వ్యాసుండు వర్ణిస్తే నన్నయ ఆ బాలునికి వ విశేషణమూ వాడ 
లేదు. ఎందుకంకు అ సమయంలో కవియనవాడు పాఠ కులదృష్టికి 

తీసికొని రావలనీనది ఆ 'బాలకునిచేష్టగాని వాని రూవుశేఖలు కావు 
గదా! “వన రక్కసు గిట్టి చంపుదు ననుబలో “చనేను”అను శబ్దమును 
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ఏవకారపూర్వకముగా (అవధారణాత్శకముగా) అనగా “చేశ సంపా 

రించెదను, ఇతరు లవసరము'తే” దను అర్థము వచ్చునట్టుగా కవి ఉప 

యోగించుటను బట్టి ఆ బాలకుని అమాయికత్వంతో కూడుకొన్న 

శెర్యం ద్య|్యోతక మాతుంది. ఇట్టి సర్యసహృ దయ హృదయావర్థక 

మైన శై శవచేష్ట యావదాంధ సాహిత్య ప్రపంచంలో మరి న భూతో 

స భవిష్యతి ! అక్షరముల రమ్యతతో అక్షరమైన రమ్యతనందుకున్న 

నన్నయ భారతంలోని ఇలాంటి శైశవ చేస్తాభట్లాలు గోదావరి గల 

గలా పాజేంత వరకూ పాఠకుల హృదయ కుహరాల్లో మనోవార్యాలె 
చిరంజీవా ల నిల్పియుంటాయి. 



నన్నయ భారతము - ఎద పతిపత్తి 
_ డౌ, జొన్న లగడ్డ మృ త్యుం జయరావు 

పంచవువేద మనంబరంగ్న సంస్కృత మహాభారతము నాం!థి 

కోనించుటలతో దాని వదసమ్మితత్వమున కె్టి భంగమును గలుగకుండ 

మిక్కిలి జాగరూకత వహిాంచినాండు నన్న యభట్లారకుండు, "తెలుంగు 

భారతమున నట్టి వైదికభావమున కెక్కడ లోపము వచ్చునో యని 

నన్నయ మూలమున లేని పట్టులఅందుంగూడ వేద పాధాన్యమును 

ధ్ధ్థసించుచు వచ్చెను, 

నన్నయకు వేదముల యెడలను, "వేదవ్యాసుని యెడలను సహాజ 

ముగాం గల (ప్రీతి గారవముగూడం బెలుంగు భారతమునందలి యీ 

యమూలక వేద (పాధాన్య నిరాపణమునకుం గారణములని చెప్ప 

వచ్చును, నిజ([పభువగు రాజరాజు హైదికమత వునరుద్ధరణాభిలాపము 

గూడ దాని కొక హేతువయి యుండవచ్చును. అందుచే. డెలు(గు 

భారతమున జూపిన భ క్కిపపత్తులను బట్టియు నన్న యభట్టారకులకు 

వేదములయెడం గల గాఢ (సతిప క్తిని నిశ్చయింపవచ్చును. అట్టి నంద 

రము లీదిగువం జూపంబడును, 

(1) తతు. కాదిష్టులె పరీవీతునికడకు _బాహ్నాణ వేషధార్నులై 
థా 

వచ్చు నాగకుమారులను నన్నయ యిట్లు వర్ణించను, 

చ “ద్విజవరులం గసగమారుల నకి పియదర్శనులై నవారి జు 

గ్యజువ, పద్య క మంబులు (కియన్' గసణియించుచు 

వచ్చువారి, .. అది, ద్వి 196 

ఈ వర్ష న మూలమున లేదు, 

ఇది నన్నయ వైదికాణార సంపన్న తను చెలువును. 



(11) తెలుగు భారతమునందలి యష్టకుండు సుగతి దుర్గతి 
న్యరూపములను గూర్చి యయాతి నడుగ, దానికి యయాతి యతని 

క్చి ఏన సమాధానము, 

ఆ. “వేద విహీతవిధుల నాదరించుట యూర్థ్వ 

గవికిం చెరువు; విధుల గడచి మెందు 

నాలంబడిన వాని లోయగక చేయుట 

యథమగతికి మార్ష మనిరి మునులు (ఆది. తృ. 220: 

దీనికి సరియగు మూలము గానరామి నిది నన్నయ వైదిక 

ధర్మతికి నిదర్శనము. 

(111) (పబ్వెవిణి జాత్యంభుండు, నతివృద్ధు(డు నగు తన భర రను 

దీర రృతముం వనాని చెటయేనియుం గొనిపొండని తన ఫొడుకుం౦ బంచి 

నవా రతని బంధనములతో బంధించి గంగలో విడిచిం. 

దీర్భతము( డట్లయి్యింధనబంధనంబున నుండియు నుదాతళాను 

దా_త్త న్వరిత (పచయ స్వర భేదంబు "లేర్పడ సలక్షణంబుగా వేదం 

బులం జదువుచుండె నని లేలుంగునం జెప్పంబడినది. 

మూలమున నతం డట్టు వేదములను జదువుచుంజెనని చెప్పం 

బడలేదు, 

సో=_నుసోత _స్హదా రాజన్ ప్పవమానో ముని_స్తదా | 

జగామ సుబహూన్ చేశాన్ అన్ద స్తే నోడుచేనహా ॥ 

ఆది. 9986 

ఆతని యీ వేద పశనమును నన్నయ నముచి తముగా( 

గల్సించెను. 

ఈ కల్పనము దీర్హతేముని వేదానుర క్తి నేగాక, నన్నయ వేద 

(ీతిని సైతము (బకటించును. 

(81) 
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(17) మూలమున శకుంతల దుష్యంతునితో . బలికిన 

“ఆదిత్య చన్దా) వనిలో2_ నలశ్చ 
జ్యా ర్మ్ఫూమి రాపో హృదయం యమశ్వే | 

అహ శ్చ రాతి'శ్చ ఉభే చ సస్య 

ధర్మ శ్చ జనాతి సరస్య వృత్తమ్ ॥ 

అను శ్లోక మునకుం దెలుప = 

చ, విమల యకోనిధీ ! పురువవృ_్త మెజుంగుచునుండు. జూవె వే 
దములును, బంచభూ తములు, ధర్నువు, సంధ్యలు, నంతరాత్మయున్ 

యముఃడును, జం(దసూర్యులు, నహాంబును, రా(కీయు 

నన్మహాపదా 

రము; లివి యుండగా నరుడు దకొ_న నేప్పనె తన్ను 

(ముచి లన్? అది. చ, 80 

మూలమున “వేది వ్యాసుడు వర్కొనని * వేదములను 

నన్నయ వేర్చుట విశేషము, ఇది యాతడు తెలుంగు భారతమున 

వేదముల కొనంగిన (వాభాన్యమునకు నిదర్శన ॥ 

భగవంతుడగు వ్యాసభట్టారకునియెడ నన్న యభట్టారకున 

కపార గారవమ్ము కావుననే మూలమున నాతని (పనంగ మెచ్చట 

వచ్చినను, నన్నయ యాతనిని మూలాధిక ముగా ( బశంసించును, దీని 
కన్ని యే నుదాహరణముల. జూపవచ్చును. మచ్చున కొక్క_టి, 

హిడింబాసుర వభానంతరము పాండన్రులక డకు వ్యాసుండువచ్చి 

నప్వుడు మూలము == 

“ఆజగామ మహా(వతః | 

పారాశర్యో మహా (పాజ్జో దివ్యదర్శీ మసాతపాః॥ ఆది, 158. 1 
అసి మాత మే కలదు, 

ఈ సందగ్భమున నన్నయ నిర్మించిన పద్యమును జూడుండు - 
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ర, స్రుణ్యతేపోమయుండు, ముని పూజ్యుడు, (బహ్మా సమ [ప్రభుండు, (బ 

హ్మ్ణ్యుండు (వొ వృ శ పెణ్య జల దాసిత వర్లుం డజేవ. కిల్ఫిపూ 

రణ్య దవానలుం డగు పరాశరనందనుథ జీగుజెంచె ద 

త్పుణ్య మయ స్వరూపమును బో లెంగరంబు మన్ ముదంబుగర్ 

. 228 

అతండు పాండవుల పుణ్యచయ రరూవమాయన వ వచ్చెననుట 

యమూ౭కము, అతి రమ్యము. 

ఇది యాదిమభట్లార కులయెడ నపర భట్టారికులకుంగల భ క్ 

పారమ్యుమునకు నిదర్శనము. 

ఇట్లు నన్నయ తాను రచించిన తెలుంగు భారత భాగమున 

"వేదముల (పాధాన్యమును స్థాపించి భారతము సంచమవేద మను 

దానిని సార్థకము చేసను 



నన్న య మహాభారతము 

నాటక లక్ష్య లక్షణ సవున్వయము 

శ్రీ) బుక్రొ శేషగిరిరావు పంతులు 

జనమేజయ సర్పయాగము + సంభాహణానుకూల్యము $ 

క థాగమనత్వరీకరిణము 

రంగవుందలి పాత ల వాకో్యిప పవాక సిములవల్ల (పయోజన 

మును సాధించు విధాన మేర్పడుటయే నాటక (పయాజనమున కను 

కూూబంమగు కథాగమనము కీనపడవ లెను. కానిచో నాటక ( దప్టలకు 

విసుగుపుట్టును. నాటక _కేతుక హృదయముల నాక రి ంపణజాలదు. 

క థాగ మనత్వరీకరణమును మాపు వాక్యోసవా కములు జనమేజయ 

సర్పయాగ” వర్ల నమునం గలవు. 

స్థలము హాస్తినాఫురము, రంగము జనమేజయ చక్రవరి 

యాస్థౌనము. కొలువుదీరిన యాస్థానమున కుదంకుడు వచ్చి పరీవీ. 

న్నకేందుడు తొల్లి తకుకు నపకారంబున పంచత్యంబు నొందిన 
వృ తౌాంతము6 జెప్పి రాజును సర్బ యాగము చేయ. (బోత్పహించును. 

జన :_ (మం|తులణాచి) వది యేమి నిమి త్తంబు 1 విని విస్త 

రంబుగా6ం జెప్పూండుం, | 

మంతులు 3 (పరీవీన్న ేం్యదు మర ణవృ తాంతము "తా 

మెజీింగినరీతిని సవి_స్తరముగం జెప్పి 

ఆయుష్మంతుడ వై ల 

మ్మ్మేయుత బాల్యంబునంద మియన్వయనా 

జ్యూూయ_త్తే మహీాభారం 

చబాయతభుజ నీవు దాల్చి తభ్గిషి కృుడనై, 
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పెంచితి ధర్మ మార్ల్షమునం (బీతి యొనర్పుచు ధారణ సజన్ 

మించి తనేకయాగముు మాను దవీణ లిచ్చి వి్విపులన్ 

నించితి నజ్జన స్తుతుల నిర శ్రలమైన యశంబు దిక్కులన్ 

సంచి తపుణ్య సర్వగుణసంపద నెవ్వరు సీ సమానులే? 

కాదన కిట్టిపాటి యపకారము తమకం డేకవిిపనం 

బోధనండేసి చేసె నృపవుంగవ నీవు ననేకభూసురా 

పాదిత సర్పయాగమున భస్మము సేయము తతుకాది"కా 

కోదరసంహతిన్ హుతవహో గసనమ్మగ శిఖాచయ- బుబన్ = 

(జన :- కోపోద్దీవితుల్చకై, సర్పయాగంబుం సేయ నమకట్టి 

త హార లను బుత్రిజులను బిలువంబంచి' 

చ. తనవిమవహ్ని మజ్జనకు( దతుకు: డెట్లు దహించె నట్లు య్ 

నును సనహమిత బొంధవబనుం డగు తతుకు నుగ హవ్యవా 

పహానళిఖలన్ దహీంచి దివిజాధిపలోక నివెసుండైన మ 

జ్ఞనకున కీయుదంకునకు సాధువముతంబుగ (బీ. జేసెదన్, 

వ. సర్పయాం బెట్టిదని సాన్రువిభానంబు గలదని చెప్పడు, 

బుత్వి : _ మత్తే త్ర 'నీరెద్భమ కాగ దేవవిని నిర్మితం చది; యను 

లుర్వీత ఛేశ్వర దిని "చేయరు; ఏంటి మేము పురాణ 

విఖ్యాత పాద్యము”. ఎం 

జన మేజయునిచే సర్పయాగము చేయించి పొముల వంశేనాశము 

చేయుట యుదంకు నుగ్షైశము. ఉదంకుని వచనములందు |[పమాణబుద్ధి 

యున్నను వాని స త్యాసత్యెము లరయనిడి ఈ జన మేజయునివంటి 

చక్రవర్తి కార్యమునకు దిగుట పాడిగాదుగచా +! ఈ యుదంతిము 

తాచెబుంగడు. తనవా రెటుంగుదురుగాయబోలు. వా రీవచనములను 

స్థిరపజుచినచో ధర్శపరిపాలకుడు గనుక తాను విచారణవైని "లేలిన 

సత్యమునకు తగినట్లు నడచుకొన వచ్చును. జన మేజయుండు మంత్రుల 
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నడుగుటలో ( పయోజనసాధనవిధాన మేర్పడుటకు సూచన గలదు, 

ఊహింపంబడిన (పయోజనమునకు సాధనవిధాన 'మెర్పడినంగాని కథా 

గమన మారంభముకాదు. “మంతులు తామెజిలినది చెప్పుదురు. 

తన వాక్యములనత్యము తేటపడును. రాజునకు నిశ్చయము కలుగ 

గలదు” అని యుదంకుని యూహ కా ర్యాచరణోత్ప్చాహముచే పురి 

కొల్పంుడి మనస్సునకు నిశృయజ్ఞూనము కలుగుట (ప్రయోజన సాఢన 

మునకు రెండవ మెట్టు. మంతుల వాక్యములు ఇట రెండురక ములు : 

(1) పరీతీన్న లేం(దుని దుర్శరణ వృత్తాంతమును విస్తరించి చెప్పనని, 

(2) రాజును ధర్ముమార్ష (ప్రవర్తకునిగ స్తుతించి యాతనిచే (సతీకా 

రము చేయింపం (ోత్సహించునవి, ఉదంకుని వాక్యము లీ ఇెండవరక 

ములో చేరినవి. మొత్తముమైని మం(తులవాక్యములవల్ల కదంకుని 

వాక్యములు సమర్థి ంప౬ బడినవి. కార్యా చర ణమునందు పనిగల పాత 

లొక దాని కొకటి యనుకూలపడినలాని క థధాగమనము త్వరపడ నేర దు, 

ఇట్టి పాాళ"నుకూల్య విరా ఘట్టమునం గలిగినది. 1పయోజన సాధ 

నము మజీయొక మ్యక్టిక్కు_ను. రాజు కృతనిశ్చయుం డగుటయు నాతని 

నిశ్చయమునకుం గోపము తొ డగుటయు నాతని వాక్యములవల్ల 

స్పష్టము. నిశ్చయన్ష నమునకు రాగము తోడగుట కథాగమనత్వరీ 
కరణమునకు ముఖ్యము. అయినను జనమేజయుని యెడ రాగమున 

కన్న ధర్మమునశే (ప్రాముఖ్య మని కేటకెల్ల మగుచున్నది. అది 
రాజధర్శము. రాజులు తొందరపడి కోపము తెచ్చుకోరు. నకారణ 

ముగ వారికి. గోపమువచ్చి కార్యమునకు దిగిరా వెనుకంజ "వేయరు, 

మనసునకు నిశ్చయము కలిగీకలుగుటలో రాజు పురోహీకులత్రోను 
బుత్విజలతోను యోజించెను. ఇది మూండవ మెట్టు, బుత్విజుల 

నాక్యములవల్ల యాగవిధాన మేర్చడినది, ఇది నాల్లవ మెట్టు, (పయో 

జనసాఢనము సన్ని హితమైనది. దీనిని వరి ంచువాక్యములలో .నన్నయ 
కవి సర్పయాగమును కంటికిగట్టిన ట్రగపజువెను, 
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“ఇట్లు క్ర ్రలేనిక్పయుండై. జనమేజయుండు కాశి రాజసు తియెన 

వపష్టయను మహాబేవి ధర్మ పత్నిగా సర్పయాగడీకీతుండై శాస్త్ర 

పదిష్ట (పమాణలతుణనిస్రుణ శీలా చార్య వినిర్మితంబును యజ్జ్స ప 

కరకా నేక ద్రవ్య సంభార సంభ తేంబును _బభూత ధనధాన్య సుపూ 

ర ంబును స్వస్వనియు _కృ (కియారంభ సంభ్రమ సరి(భమ(చ్బాహ గో 

నినహంబునునై న యజ్ఞాయతేనంబున నున్న” 

"ఇచట కవి నన్నయ వేదఘోప, ననుకరించు పవి[తరవ 

_వాధాన్యముగ పదబంధములను కూర్చి యుండుట పా క్యానుకూల్య 

తుల్యమై యున్నది. 

ఈ వర్ల నమువలన [పయోజన 1_సచోదనము మొదలు (సయో 

జనాసన్నతే వణుకును గల కథాగవమన మెంతత్వరలో నసెజు వేటినవో 

స్పష్టము. 

పరమ భాగవతో_త్తీములు పూర్ణము మితత్య శ్యత్రుత్వముల 
వలన పర మేశ్వరునిలో నెట్టు లీనమైపోయిరో అశు వాక్యోపవాక్య 

ములును అనుకూల (పతికూల మార్గముల గథాగమనమున లీనము 

గావలెను, మాటల గూపమున కథ నడచిపోవలెను. ఇంతవటు కీవాకో 

పనాక్యములలో ననుకూల మార్గమే కలదు, 

అటు యజ్ఞ దీక్నీతుండగు రాజు నొద్దకు వారి విద్యానిపుణుండగు 

పౌ రాణికుండు (వచ్చి) — 

క, అనఘా యీ యజ్ఞము విధి 

సనాధ బుత్వి (కృయోగ సంపూర్ణం బ 

యును గడచన చేరదు నడు 

మన మడుగున్కు భూసురో త్తమ నిమి త్తీమునన్, 

అనెను. ఈ వాక్యమున (పయోజనమునకు (_పాతికూల్యము 

గలదు. ఈ పౌరాణికుడు (ప్రయోజన సాధనమునకు రంగ (పాతి 
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కూల్యము సూచించెను. ఇది “వాద విద్యానిపుణుండై ని యను విశే 

పణమువల్ల నూహ్యాము. బుత్వెక్కు- లాతని మాటలను సరకుగొన 

నైరి. తమ (పయత్నములందు నూతనోత్సాహులై ౭. కాగా (పయో 
జనము (పతికాల మార్లమున నె దవ 'మెక్టుక్కు.ను. నర్చుము' లగ్నిలో 

పడంజొెచ్చినని. బ్రంతవటుకు నన్నయ భూమియందలి చర్యను వర్ష నలో 

నిరూపించెను. వివిభేం్యదియ (గావ్యా మగునటుల నర్థముల వరి ంచు 

టయు. వాసి నిగూపించుటయు ఇపి దృశ్య కావ్య లక్షణములు, ఈ 

గుణము రూపములందు, చేవ భాషల వలనను, సనులయ మర్పుల 

వలనను, అభినయము వలనను తకేటపడును. భాహామయమగు వర్తన 
మున నిం(దియ (ావ్యాతే(ము (Sensuousness) వలన కేటపడును. 

నభంతిరా-శమున నా యు_త్తీర రంగమున నప్పుడెట్టి విచ్యితములు 
పుశ్టునో నన్నయ యిట్లు చెల్చెను, 

క. ధరణి సుర మంత హోమ 

స్ఫురణను వివశులయి భూరిభుజగ (పభు లొ 

డొరుం బీలుచుచు నధిక భయా 

తురుల కుండాగ్ను లందు దొగిరి పెలుచున్. 

ఇందు “ధరణీ... స్పురణను”” ““ఒండొరు విలుచుచు” అని 
వర్ణించుటవల్ల (కోతల 'కావాక్ష్యములు వినబడుచుండిన క్లే యుండును. 
ఇది కర ర్మ (గావ్యాత్వము. “వివశ్ళుల ౨౨ “అనక భయాతురులై కక 

i కుండాగ్ను లందు దొ౭ిలి” అను మాటలనుబట్ట యా పడుచుండిన 

పాము లేలపడినవో నేత్ర (గాహ్యము చేసికొనవచ్చును. ఈ గుణ 

ములు పొములను వరి రించిన యితర పద్యములలో. గూడ గలను, 

ఎట్లనిన : వల 

అతి వేగాకులచిక్తులై పడి దుడాతాళీ విషూగ్నుల్ నీతా 
సిత పీతారుణ వర్ష చేహులు నవాన్ఫ[గక్త నేతుల్ మహో 
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న్నతు "లీక (లిక పంచ స ఒప్ప నవ నానామ స్తకుల్ ప పల్వు రు 

ద్దత నాగం దులు (బహ్మాదండ హతి నాల్తి ధ్యానునై 

వహ్ని లోన్. 

కల శక అని యున్నది. కర రగా /హ్యాము కలిగిన దంత 

కడ.బడ బడియెడు రవమును 

బడీికాలెడు రవము గాలి పలు తెణణఫల (ద 

"ప్పెడం రవమును దిగ్యలయము. 

గడుకొొని '_మోయించె నురగ కాయోర్టితమై, 

వ్రది యంతయు కర ర్ల గాహ్యాము. ఇంకను కోర ర నేత _గావ్యా 

త్రము నుదాహారించెను. 

తతఠుకు డతిభీతుండై 

యాతణముని నరి౫ సురగణాధిప నన్నున్" 

రహీంసుమ రజీ ంస్రుమ 

రహీంపుమ యనుచు నప్పురందరు కడకున్. 

(పయాజనము కథాగమనతరీకరణ మార్గమున సాఫల్యము 

జేరనున్నది. ఇది ఆఅజవమెట్టు. రూపక ములు ముఖ్యముగా కర నేత 

(గాహ్యములు. అవి కర ర్ల నేత చేయమ్బులై నచో హృదయము నరి. 

కట్టును. ఈ వర్ష నములం దిట్టి గుణము మా[తేమే గాక కార్య 

గమనముయొక గా త్యరితమును (Rush of action) సూచింపబడు 
చున్నది. నభోంతిరాళిమున -- 

అతులోర్వీసుర ముఖ్యమం తహుతే మాహాత్మ్యంబునన్ వానవ 

చ్యుతు డై ముందర తతకుం డురు విపషార్చుల్ దూల వాత్యారయో 

ద్ధతి మద్ద్ధూత నివర్ధితాయుత బృహద్దా వాగ్ని వోలెన్ విచే 

ఫ్రితు(డై మేఘ పథంబునన్ దిరుగుచుండెన్ ఏస్మితుల్. గా జనుల్ 

(52) 
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ఇది (ప్రయోజన సాధనమున నేడవమెట్టు. ఇంతలో నా స్తీకుడు 
సర్పయాగ రంగమును (బ వెళించును, ఈతని యు ధైశము (పయోజు 
నమునకు (పతికూలము. సర్పయాగము నావీ తన బంధుజనంబులగు 
నురగుల రటీంప సీతని యూశయము, బ్రతేడు మంచి లె "క్యుండు,. ఆ 
రంగమందున్న యందజణు యను[గహము వలన గాని తన యభీష్టము 
నెజువేజ నేరదని యొజుం౮సను. (పతికూల వాక్యము లాడినవో వాని 
(పయత్నము దృఢ పడును, తన కార్యమును భగ్న మగును, నారి 
(పయత్నిము. నిరోధింపంలడుటయే తన |సయత్నము "నెజవేటుట, 
పౌరాణికుని (పతికూలవాక్యములవలన కథా గమనము త్వర పడినది, 
ఆకుని వాక్యములు (పతికూలము ైనచో కథాగమనము (అనయా 
తేక్షకుండు చావకుండ యాగ మాపంబడంట) త్వరపడదు. కనుక నా స్త్ 
కుని వాక్యములు సానుకాలము-ల రంగమునందలి యెల్ల పాత్రల 
యాభిముఖ్యమును సమకూర్వ్పుకొొన వలయును. కనుక కవి నన్నయ 
వౌరాణికుని వాక్ గ్థిములవల్ల రంగ|వాతికాల్య సూచక్రమగు కార్య 
సాధన విధానమును చూవినశ్తే ఆ స్తీకుని స్తుివాక పము వల్ల రంగాను 
కరాల్యుసూ చక్ర మగు సాధన విధానమును చూపెను, ఆ_సీకుండు 
“జన మేజయు నాతని యజ్ఞ మహిమను, బుత్విజులను, సదమ్యులను 
నగ్నిభట్టాంకు ననురూపవచనంబులం (దై స్తుకించాను.” ఈ స్తుతివాక్య 
ములవల్ల నాతనికి రంగానుకూల్యము పూర్తిగా నమకూటి కథా 
(ప్రయోజనము తుదమెట్టునకు చేరిన ట్రే ఘట్టముననున్న వాక్ర్యోప 
వాక్యములవలన స్పష్టము. 

వ్ర 
వ గ జూచి దా! ది క ప ల 

జన (ఆ నకుం చ మునీం( ! సీ కది యిషంబు* దానిని 
యిమే నడుగుము. 

అస్త = ఉ. మానిత సత్య వాక్య యభిమన్యుకలోద్భవ! శాంత 
మన్యు సం తాను(డనై దయాభినిరతస్థితి సీన్ర మదీయ బంధు నం, తాన 
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మనోజ్యరంబు పరతంబుగ నాకు (చయంబుగా మహోర్వీనుత ! సర్భ 

యాగ ముడీవీంపుము “కొనుము నర్బసంపతిన్ , 

సదస్యులు క. ఇట్టి విశిష్ట విప 

ముఖ్యునకు ముహాతపోధభనునకుం దగు పాితున శద్ది యిచ్చినన్ ఘన 

మగు నఠీయంబు నగు గావున నీ దింజనాధథుకోర్కి_ 'బెంపున వృథ 

"సేయ6గాందగదు భూవల యేశ్యర యిమ్ము నెమ్మిత్ న్. 

తదనంతర ముదంకుని (పచోదనమున “సర్ణజనానుమతంబుగా” 

సర్పయాగ మార :భించిన జనమేజయుడు ఆస్తకుని “ వాళ్థనంచేసి 

"నర్వ జనానువుతంబుగా”” దాని నుడిగించెను. _(పయాజనము కే 

చెను. కథాగమనము వూర్తియాయెను. భువినుండి యా స్తీకండు 
“ఓహో తక! (కమ్మణుము” అని “యత్యు (గానలపాతోన్ము ఖుం 

డైనో యా తతుకుని (గమ్మృణింశౌను. 



నన్నయ రచనలో నాటకియత 
ఆచార్య జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం 

“సాముతిం గపఏం_దులు _పనన్నక థాక కలితా రయు శి లో 

నారసి మేలునా నితరు లత్షురర మ్యుతే సాదరిరీప నా 

నారుచి రార్థసూ క్రినిధి నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మహా 

భారతసంపాతారచన బంధురు( డయ్యె జగద్ధితంబుగాన్ .” 

నన్నయ భారతభాగము (ప్రసన్నకభాకలికార్థయి కిక (పసి 

ద్ధము. కథాకథన శి మున బాటింపయబడు నచేక[ప\కియలలో నాటకీ 

రచన మొకటి యని విమర్శకులు గుర్తించియుండిరి, (_శవ్య కావ్యము 

నందు కవిగాని, కథకు'డుగానసి సయ ముగాం జెప్పు కథాంశ ముఐను 

తగ్గించి సరల సంభావణముల కధిక (పాధాన్యము కల్పించి, సన్ని వే 

కమున రూపక రచనా, _ప[కియలోని పఏవిధాంశములను జొప్పించి రచి 

ంచుట నాటకీయరచన మని పిజ్ఞలు భావించుచున్నారు. భారతర 

చనలోం. దిక్కనసోమయాజి యిట్టి నాటకీయరచనను విరివిగాం 

(బయోగించె నని విమర్శకులు తలంచుచున్నారు. అది సత్యమే కాని, 

నన్నయభట్టారకుని రచనమును నిశితముగాః బరిశీలించినచో నట్టి 
నాటకీయశిల్బము ననునంధింప ఏీవైన నన్ని వేశములం డాతండు దానిని 

సామర్ధ్యముతో నిర్వహించె నని 'త్రేటపడంగలదు. అట్టి నన్నయ నాట 

కీయ రచనాశిల్పమును శిశు పాలవభాఘట్లము నాధారముగా సిరూపిం 

యట యూ వ్యాస తాత్పర్యము ! | 

అం ధమహాభారత సభాపర్య దితీయాశ్వాసారంభమున విను 

పాలవధాఘట్టమును నన్నయ 72 పద్యగద్యములందు రచించెను. ధర శ్రి 

జరాజసూయాధ్యరమున (శ్రీకృష్ణుని. బూజించు (పతిపాదనతో నారం 
భమైన యీ ఘట్టము శిశుపాలవధానంతరము యజ్ఞ సమావీతో 

ముగియుచున్నది.ఆరంభనిరవాణములతో" ౧హాడుకొనినయీఘుట్టమొక 
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రూపక పయోగమువలెం బఠితల మనస్సులకు రూపుకట్టునట్లు నన్నయ 

మహో భారతమున సభాపర్వమున కొక విశిష్టస్థానము కలదు. 

పాండవ కౌరవ నభలలో (పజ్యరిల్లిన పరస్పర చ్వేహానలము భావిభారత 

చుహోరణము?ా. బర్యవసిం చినదిం అందు మయసభ పాండన వైభవ 

మున కెళ్ళిన పతాక యగుటయే శాక నుయోధనావమానాగ్నిని 

శగల్చీన యింధన మై భావి రణమునకు నాంది సాలపించినది, కౌరవ 

దూత సభ పాండవలమ్మీి పరమశాపనమై, దురో ్ వథనాదుల. డాష్ట్య 

మునకు పకాకగ్గానమై, పాండవావమానాగ్నికి నింధనమై భావిరణ 

మునకు (పస్తావన నిర్మహించినది. ఇట్లు భావిభారత కథకు వేజ్య పాయ 

ముగా నావహిల్తిన ఈ సర(మునం బాండవ కొరవ టె చ్వేషమునకు (వాతి 

పదికను గళల్చించినది శిశుపాల వధ, ధర్మజుని రాజసూయము (పొం 

తముగా ముగిసినచో నీ ఘట్టమున కథ లేదు. భావికథకు జిగి చేదు. 

నన్నయ యీ ఘట్టము నుదాత్తముగాం. జిత్రించెను, కథా 

స్వభావమును గాఫముగా వించి యందు నవహాజముగ భౌసించు 

సార్థక ని. ములను బరిపోపి.0చుచుం గావ్యమును నిర్మించుట సమర్దు 

జస కవవేయుపసి, శిశుపాలవధ క థాఘట్టమున దశరూపకముః లలో 

నొకటియెన “వ్యాయోగము' యుక్క_లతణము లధికముగా ఫెసించు 

చున్న ది. యుద్ద (పాయ మగు వ్యాయోగ మున? బురువులు వ రిం 

తురు కావున దాని కా పేరు వచ్చెను, దాని లవణము]* లీ కథా 

ఘట్టమునకు సమన్వయ పగుచున్న వి, ఇందు వస్తువు _పఖ్యాత మే. 

నాయకుండు (పసిద్ధుం జె, (స్రైపా్య్యతయా లేనే లేదు. ఇందు వీరరస 

మంగి; రొద మంగము. శిశుపాలాదుల పరుపవాకములతోనై న రణ 

విజృంభణము, భీహ్మ కృతధిక్కా-ర వచ నములు, థీమ న సహ టేవ్రల 

ర్మాదో జేకము, (శ్రీకృష్ణ పౌరువపరా|క్రమ (పదర్శనము, ధర్మజుని 
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నయనీతివర,నము సీ ఘట్టమున బహుప్రరుషుల యుద్ధాభిముఖ్యమును 
గోచరింపం జేయుచున్న వి, కానున (గేవ్య కావ్యమర్యాదలో నొదిగి 
యున్న వ్యాయోగముగా నీ ఘట్రము సవాజస( భావమును సంతరించు 
కొని యున్నది, నన్నయ యా రహస్యమును గుర్తించి దద్దత రూప 
కాంగలకతుణ విస్ఫూర్తి (పస్ఫుట మగునట్లు రచించి తన కథాకథన 
కౌొశలమున కొక వై శష్ట్రమును సంతరించుకొనినాండు ! 

నాందీ (పయోగము సర్వరూపక సామాన్యము. “ఆశీర్న ము 
స్రజఆయా. వస్తునిస్చేళో వావి తన్నుఖ” మని దానికి నియమము. 
ఆకీర్న మ|స్కి_యలలో చే యొక్క_టి యున్నను పస్తు ని రేశమును 
మా(తము రూపకకరచయితలు తప్పక పాటించుట పరిపాటి, అదిశబ్బము 
చేతను, అర్ధముచేతను సూచింపబడవచ్చును. నన్నయ యా యదను 
కని పెట్టి సభాపర్వద్వితీయూత్యాసారంఛభమున గృతిపతిని సంబోధించు 
పద్యమునే నాందిగా దీర్చి దిజైను. ఇది యొక యపూర్వమైన నాటకీ 
యరచనా (పయోగము, 

fs (శ్రీరమణ వయ ధర ఇవి 
శావద వీరావాతార సౌజన్యగుణా 
ధార భురనై కసుందర 

ఏీర(శ్రీరమ్య బుధవివేకనిధానా!” --నభా 92 1, 
ఇవి యన్నియు బహ్మువీహులై యన్యప దాక్థ్ర మగు రాజరా జను 
నర్గమును గల్సించుచున్న వి ఈ పద్యము నన్నయ రాజరాజును 
సంబోధించిన దని చెప్పక యే పఠిత+కె నను వినిపించిన-చో నది యతనిని 
సంబోధించుచుండె నని తెలియుట దుర్భభము; ఇందు రాజరాజ 
సంబోధనము నిమిత్త మా తము, కాన్యార్థసూచనము పరమ 'యోజనము. 

క థార్థసాచనమున( గథార్థ ములు సూచింపంబడుట రక్ష 
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పద్ధతి. కావ్యపాాతల నామముల నిశశించి ముదాలం కారముగానాంది 

పద్యమును రచించుట మజియొక పద్ధతి, నన్నయ "రెండవ దానిని 

బాటించెను, ఈ క ఖ-ఘట్రమున వచ్చు నాయకపత్సవర్హులగు వా (తేలు 

(పధానముగా శేడుగురు. అందు (్రీకృష్ణునకు పూజనీయ మగు 
స్టానమున్నది. కావున నాతీండు (పథమగణ్యుండు. తరువాత ధర్మజాదు 

లగు పాండవులు, అవై వారికి ధర్మానిష్టైశము చేసిన కురుపితామహుండు, 

ఏరిని చెప్పినవో. గథార్థములు సూచితేమ్ముల్తై నట్లగును, నన్నయ 

నాంది పద్యర చనా సం్యసదాయము నందలి యీవిధానము నిం 

దనుసరిం చెను, 

(శ్రీరమణీ[పియుం డనంగా రమావల్ల భుం డైన (శ్రీమహావిష్ణువు, 
ఇచ్చట తదవ'తార మూరి “యన కృష్ణుడు. ధర్మవిశారదుం డన 

ధర చరణకోవిదుండై న ధర్మరాజు, ఏరావతారుం డన భీముండు ధర ఎ 

తెజమైన ధర్మజున కాత(డు కార్యసాధనమునం బురుష కారసాధకుండు, 

ఉత్సాహమూర్తి, సాజన్యగుణాధారుం డను నమానమునందలి గుణా 

ధారి శధ్ధర్థశ కిచే వ్యంగ్యమగు గాండీవమును, దానిని ధరించు 

పార్థుంకును సూచింపంబడుచున్నా రు. భువవైకసుందరుం డని (గహీంప 

వీలగును. స్వనారొహణ పర్వమున నకులున కున్న నౌందర్యగర్యాతిశ 

యమే యతని పతనమునకు. గారణ మైనట్లు మనకు స్పష్టమగునుం 

“ఏర(త్తీరమ్యు” యను విశేషణ మా కథాఘట్టమున సహదేవుని కన్వ 
ర్థమగుచున్న ది, నిశుపాల విజృంభణమువే 'సంకలమైన నభను దన 

పీరోక్ష, తో ననుళాసించి దేవతల మెప్పును వడసిన యా చిన్న వాడు 

పరా\|క్రమసంపదచేత నందమైనవాం డనుట సార్థక ము. అందములో 

నలుకులునితో దీశైనవాం డయ్యును రణరంగములో నాతని కంళు 

శండాకు లెక్కు_వ చదివినవాడు సహాచేవు-డు, ఇయ “బుధవిసేకని 

ఛానా [ యను సంబుద్ధి భీష్ముని వ్యంజించుచున్న ది. బుధుం డనంగా 
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పండితుడు. పండానామ ఆత విషయకజ్ఞానః. ఆకజ్ఞాన వేత్త బుధుడు. 

అతని వివేకము సదసద్వి'వేకము, సత్తు పరమాత శై తద్వి వేకమునకు 

నిధానమైనవాండు. జ్ఞాని. భీమం డట్టి జ్ఞాని. కావుననే భావికథలో 
(న్హీకృన్లుని పరమాత్మ తృ్యము నాతడు ధర్మరాజునకు నిరూవించి 
చెప్పినాడు. ఆశ్యానాదిపద్యమును మనము సామాన్యముగా నంత 
పట్టించుకొనము--అందు రసభావము లుండవుకనుక* కాని, నన్నయ 
రచనలో నట్టి సీం నపద్యము కూడ నాటకీయర చనా శిల్పమున నొక 
యనర్భ్స్ పదే.రత్నయమై నాందీశ్లోక గౌరవము. గాంచ గలుగుచున్న ది: 

మహోక ని సస యట్టిది 

నాంద్య్భంతమున స్థాపకుండను రెండవ సూ తధారు(డు రంగమున 
(బవెశించి (సనా వన పూర్వరంగ _(పయోగమును నిర్వహించుట 

రూపక నం: దాయము. (పసొవనలోని చివరియంశము (నాత్మపవేశ 
సూచనము, నన్నయ యాయంశమును నారదపా(తను (బ వేశపెట్టి 
నిర్వహిం చెను. సభాపర్వ ద్వితీయాశ్వాన మోాకీ9ండి వచనముతో 
నారంభ మగుచున్నది. 

“అక్క-థకుండు శౌనకాది మహామునులకుం జెప్పెనట్లు రాజ 
సూయ మహోత్సవంబు నొప్యను ధర్మరాజు ధర్మ నిత్యతయును స్తుతి 
యించి నారదుండా నదంబున సక లరాజ సమూ హాంబును రాజలోకం 
బులో మనుహ్య సామాన్యం డయియున్న జగ న్నాన్ను జనార్లనుం 
జూచి తొల్లి (బహో సుర గణ(పాక్థితుం డయి యఖలనుహీభారావత 
ర ణార్థంబు నారాయణుండు యదువంళంబున నుదయించుటయు, 
నయ్యయిత్ త్రి /య కులంబుల సురడై త్యదానన యతురాత్షనగంధ 
ర్యాదుల యం 5౯"వతారంబులుం దలంచి భవిష్యద్భారత రణంబునక్రు 
సంహృష్టహృదయుం డయి యుండునంత,”” సభ వ ఐం 

మహాభారతమున నాయకుండు ధర్న రాజు. ఆతడు ధర్మనిర 
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తుడు. అతని ధర్మ నిత్యతను నారదుండు మొదట స్నుతించె నని 

చెప్పుటచే క థానాయక (పశ సిని, అంగిరస సూచనమును నన్నయ 
చేసెనని (గహ పాాంంప6ందగును. అపై నవతారపురుషుడై న (శ్రికృమని 

మహా తము కీ 5ర్హింపంబడినది. అతనికి. (బ్రత్యక్థులె గుల యున్న రాజలోక 

మును. భక్కులె యున్న పార్గ సమూహమును రా గ్రానంబడినవి, కల 

హభోజనుడై న నారదుని దక్ష సహజవిరోధ వర్ణములు ఒబలసియున్న 
సభపై6 బడిన దన్నచో నచ్చట చిచ్చువుట్టిన శే మనము భావింప 

వచ్చును. ఈ కథాఘట్టమునకు సంబంధించిన: తవజకు లిశుపాలునితో 
నగు సంఘుర్గ ఆము ముఖ్యము. కాని, మభోభాం తక థాద్భస్థికి కురు 

త్న త్ర సం|గామము ముఖ్యము, అమభోఫలము నందుకెనుటకు 

"కేర్చుడిన కథాసోపానములలో ఘట్ల మొకటి మాతమే. ఇట్టగుటచే 

(పస్సుత నంఘర్హ ణమును వ్యంగ్యముగను, భారత రణమును వాచ్య 

ముగను నన్నయ నారదుని తలంపులో సూచ్య మగు నట్టు నిబంధిం 

చెను. _పగావ నాంగతుల్యమైన యాయంశమును నన్నయ  కథాక ధన 

ముగా జెప్పెను. గాని నారదుడు తలంచిన వాక్యముల నొక సంభా 

పణశిల్పమున నింధింప'తేదు. పూర్వంగ (స కియకును రూపక 

(వయోగపకియకును భేదమును సూచింప నెంచి నన్నయ యట్లు 

వచించె నని భావింపవచ్చును. 

నన్నయ యీఘుట్టమున కథాకథనమును సం[గహముగను, 
సంభావణముల నధికముగను రచించి నాటకీయత నచు పడునట్లు 
చేసెను. ఇందు వాక్కి-)యారూప సంఘుర్గ కాములలో బాగూపమై 

నది అధికము. (శ్రీకృష్ణుడు శిశుపాలుని వధించిన క్రియ నన్నయ యొక 
పద్యమున జెప్పెను. మిగిలినదంతయు ధర్శుజ భీమ్మ (శ్రీకృష్ణాదులకును 
శిశు పాలునకును నడుమ జరిగిన వాగ్వివాదమే. కావున నీ ఘట్టమున 

నసంభధావణలు దీప్త ముకై, శ క్కివంతములై పూర్వసర నమన్వయసంబద్ధ 

83 
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ముల, సంఘర్థణను సృష్టింపంజేయంగలుగునట్టివిగా చితి చుటయంటే 
నాటకీయ రచనాళిల్పము రాణింప వీలగుచున్న డి. నన్నయ దానిని 

నిపుణముగా నిర్వహిం చెను. 

సనిజమున వేఘుట్ట్రమునం 'జెప్పుకొనందగిన కథయే ేదు. రాజసూ 

యము టిత్తీమ వూజతో ముగియవలెను, అట్టియు తృముండు (శ్రీకృ 
ఫ్లుండని భమ్ముండు 'పలిపాదించెను. ధర్ట్మజుండాతని యూజించెను, కార్య 

మంతేటితో ముగియనుండగా శిశుపాలుండు'శ్రీకృష్ణుండు పూజాక్షుడు 
'కాలడని యధి శపించెను. అతండు ధర్శజునితో, భీమ్మనిత్రో వితండ 
వాదము చేసెను. వారు యథాశక్తి నయమున భయమున నతని 
నొడయిడం శేయయత్నించిరి. అతంకు సదము వెలువడి యుద్ధనన్న ద్ధుం 
డయ్యెను. యజ్ఞ దీవేతుండైన ధర గాడు పోరునలుప వీలులేదు. సై సె 
చ్వాతండు రాజలోక ము నాహ్వాసించిన యజమాని, ఛీమ్నండు సమ 

ద్ధుంజె. అతనిని గూడ శిను పాలుండు పడతిక్టైను. కాని, నిశుపానిమరణము 

కృష్ణునిచేత (వాయబడి యున్న దని లెలిసినవిజ్ఞం డాతండు. అందువలన 
ఛీస్ముండు (శ్రీకృష్ణునిమవాత్త (మును గీర్తించుటయే కాక్క యతనిని 
శిశుపాలవభోన్ను ఖునిగా. బురికొల్చెను. పూజై కొన్న వురుపో త్త 
ముందే తనయు త్తే మత్వమును స్థాపీంచుకొనవ 'సివచ్చెను. సమయము 
ననుసరించి (శ్రీకృ్ళస్ణుండె శిశుపాలుని సమయింపవలసివచ్చెను, దానితో 
సవనము సమా స్తమైనది, పాండవుల కార్యము సఫల మైనది. ఈఘట్ట 

మున. “(శ్తీకృష్ణుండు పూజార్ముండాల యను నంశముపై జరిగిన 
వాదోపవాదము లే క థావిస్ఫృతికి మూలము "లై నవి. ఆవాదోపవాదము 
'లెట్టొకదా న్పై నొకటి కార్య కారణసంబద్ధమ్నులై శశుపాలవథా కార్య 
మునకు దోహదము లైనవో గమనించుటయీ నంభాషణరచనా శిల్ప 
మును నమావేంచుట యగును, 

క థారంభమున నన్నయ _ భీష్ముడు (పశాంతుం డనియు, 



ధర్మజుడు ధృతిమంతుం డనియు, నత్యంతధర్శమతి యనియుం బఠితనుం 
బరిచయము చేసెను, ధర్భ్శమతికి (పశాంతుని హీతబోధ కలిగినది. అది 

ధృతిమంత మైన యుత్చాహమ-* త్రో నావరింప6 బడినది, అత్యంతక్షిష్ట 

పరిస్థితులయందును జలింపని ఫశ క్రి ధృరి. అది దీ పి మంతము కవ 

లయునన్న చో బంగారము సుటము బెట్టయిడినట్లు కథలో నత్యంత 

సంఘర్ష ణఇమునకు గుటియె సమర్గవంతముగా విజయము సాధింపవ లెను 

అనంగా శిశుపాలుని దుర పివసాయము ధర్మజు నిధృలిని, ధర్మసిరతిని 

(బకాశింపంబెయున ట్టు కథలో నిబంధింపంబడిన దని నన్నయ సూచ 

నము, పరవుశాంతు. డగు ఛీమ్ముండు పరతత్త్వ పతిపాదనన మర్థుం డని 

'తాత్సర్యము. 

మత్తకోకిల: 

“స్నా తక్రుండును బుత్రి(జుండను నద్దురుండును నిమ్ణుండున్' 

భూత బేశుండు సంయుజుండును బూజనీయులు వీరిలో 

బీతి నెవ(డు సద్దుణంబులం బెద్ద యట్టిమహాత్ను వి 

ఖ్యాతుం బూజితుం జేయు మొక్కని గారవాన్యయవర్గనా!” 

== నభా, 2_4 

అని భీమ్మడు ధర్మజుని (పబోధించెను. ధర్మజుడు సవనమున భీప శ్ర 
_దోణులను “గృ ఆాకృతపరిజ్ఞానంబునందు. నియోగించెను, అందువలన 

భీష్మ డుకర రృవ్యము నెబుక్రపజణచెను ఆ చెప్పుటలో. బూజార్హుండై న 

మహాత్ముని లమేణంములం బేర్కొని ఫీష్తుండాతని నామనీ' ేశము 

చేయక ధర శని నిర్ణ యమునకు వదలెను. ధర శ్రసండు "తాతకు దగ్గులు 

నేర్పంలిగిన చతు డు. నిర్ణ యము తాను చేసినచో? దరువాత 

చాధ్యుండు తానగును. కావున నా వాసవుణ్యములుకూడ నాతాతమె 

(దోయనెంచి “అట్టివాయ 'జవంండు 1? నా కెజింగింప) మని యతనినే 
ఎ 

యడిగెను. వునువు డఉచ్చుచున్న "పెద్దజిక మున కన్నింటతగిన పితా. 
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మహు6 డాతండు, అందువలన నిశ్శంకగా నఖిలలోక పూజ్యుం డన 

నచ్యుతునిం బూజార్హునిగా సైశించినాండు. తాను తంచినబే తాత 

చెప్పినాడు; నహాచేవు( డర్భ్వపాద్యాది పూజా ద్యములు తెచ్చి 

నాడు; ధర్మజుడు వానుడేవునకుం బూజ నిచ్చినాండు. (శ్రీకృమ్ణుండు 

కిమ్మనక పూజలు స్వెకరించినాండం. 

నీశుపాలుడు గో పాలునకు బద్ధవిరోధి. భీమ్మ ని హితబో భయుి 

ధర్శజుని వర్తనము, (శ్రీకృష్ణుని యంగీకార మొక్క..టొక్క_టి యతని 
చిత్తము నుడు కెక్కించినది ఆ పూజకు కర ధర్మరాజు, ( పేరకుండు 

తాత, ఫలభాక్కుు గోవిందుండు, శిశుపాలుం డందువలన ధర్మజుని 

"కేయ్యదముగాం జేసి యా ముగ్గుర నధినేపించెను. గాంోయుని దుర్య్యువ 
సాయమునకు లోంగి కష్ట చరితుంర్రైవ కృష్ణుని. బూజించి ధర్మజుడు 

తనయవివేకమును (_ బకటించెననియు, “దాశాము డు పూజు రుడు? 
కాం డనియు నతని యభ్యంతరము వాది యొదుటివాని వాదమును 
ముదట ఖండించును, అపై దాసియందలి యనసంబద్ధమ్ములై న యంత 

ముల నుటంకించి వరునగా నధ్ధివేవించును. కిశుపాలుం డట్టివాద కౌశల 
మును 'బకటింపం బూనినాండు | 

నిను పాలు(డుం ఢర్శ 'కాత్సర్యమును _బతివాదించు తలంవ తో 

వాదు నారంభించియు నందు వ్య కృీదూ షమణమునకుం దాన కల్పించెను 

అది వాదకుశలుండు చేయు పని కాదు. దానికితోడు అిశుపొలుండు 
తనకుం దలకు మించిన ధర్మపన్నముళు చదివి తన వివేకమును (బద 

_ ర్మింపలటోయి కొన్నియెడల నా వాక్యములు తేనశే తగిలివచు ఎనట్లు 
మాటలాడి యెదుటివారి వాదమునకు బలము చేకూర్చు బలహీనతకు 
గుణ్యనాండు. 

“కడుకొని ధర్భత త్త మెటుంగంగ నశక్యము ధర్మ బెహ్యు ది 
(| 

న్న డంబడ నిమ్హండ్రై కలుపీ యు _త్తము లుండంయగ నాసుడేవు డ 
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న డునకు6 బూూజ యిమ్నని ఏిచారవిమా.రుంకు భీమ సం 'డెంతయున్' 

వెడంగుందనంబునం బనిచె వృద్ధులబుద్ధులు నంచలింపవే ?” 

— నభా, 2-9 

భీష్ముడు వృద్ధుండ కావచ్చును. అశ నిబుద్ధి వార్థక (మువలన చలి 

చియే యుండవచ్చును. అతేడు విచారవిదూరుం డనుట, అతనిది 

“వెడంగుదని మని వెక్కిరించుట్ట ధర దాని ధర శ్రబాహ్యుండని నిందిం 

చుట, వాసుడేవు(డు జడుం డని నోటిక్రసీ దీర్చికొనుట - శిశుపాలుని 

వాదపత్స, వాతముకంకై చెదుటి వాని నధివేపీంచు చిత్తవృ త్తిసి, వాక్చొ 

రుష్యుమును బట్టయిచ్చుచున్న వి, “కడంకొసి ధర్మ తత్త్వ మెబుంగంగ 

నశక్య మును సత్యమును జెప్పిన రిశుసాలు(డు మత్చేర గ స్తుడగుట 

విచారము. తొ నన్నమాట తనశే తగిలివచ్చు నన్న వివేకము లేదత 
నికి ! నద్ధర్మ మును గాంచి అధర్మమని కంకించెడీ యజ్ఞాని నోట సాధి 

(పాయముగా నామాట ననివించుట నన్న యచేసిన చమత్కారము. 

ధర్మజుని సభలో ధర్శస్థా పన మాతని యత్నము ! అది యనధికారి 

చేతం బడి హాస్యాస్పద మగుచున్న దని కవి సాధించిన వ్యంగ్యము! 

ఇట్టు నోటికసి తీర్చుకొని శిశుపాలుండు పూజార్హుం డగు వాని 

కుండ6 దగు నని భీష్ముండం నిశేశించిన గుణగణ ములు (శ్రీకృష్ణుని 

యందు లేనని వరుసగా ఖండింప నారంభించెను. మై మత్తకోకిలలోని 

గుణముఐన్ని ౧టిలోల బాంతవులు నమస్థంచుకొనుట కత్యంత సులభ 

మైనది (శ్రీకృష్ణుడు వారి కిష్ణుండై యుండుట, ఇష్ణుం దై నంతమాగత 
మున సభలో నర్షులె నవా రుండగా నతవికిం బూజ వేయుట పాడి"క్రా 

చని శిశుపాలుడు మొదట వాదించెను 

“ఇతనికి గూ ర్హుశేని ధన మికు రభీస్టము వైన కార్యముల్: 

మతి నొనరింతు రిష్టు డని మంతురుగాక మహాత్నులై న భూ 
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పతులయు పససముఖఘ్యలనభన్ విధిద్భష్టనిశిష్టపూజనా 

యశ్కి ననర్హ్ము నర్ష్ముం డని యచ్యుతు నర్చితుం చేయం 

బాడియే? ' నభా, 2.10 

పూజార్గుం డగు వాం డెష్టుండ్రై యున్నను తగిన యర్హతలు కలనాండే 

యుండవలెను నని యో పద్యమున శిశుపాలుడు నిష్క-ర్సి చెను. 

ఆపై దవవాతి యర్హ్హత లాయ చ్యుతిని యందు లేవని వరుసగా 

ఖండించెను. వసుడేవాదు లుండంగా నాతడు వృద్దుం డనియు, టషపా 

యను డుండ నాతడు బుుత్రిషజుం డనియు, | దోణకృ పాదు లుండంగా 

నాతల డాచార్యు( డనియు, భూవాథు లనేకు లుండగా యాదనుం డైన 

అతండు రాజనియు నెట్టు పూజించుట కరు డయ్యెనని (పఠ్నీం చెను. 

అట్లు నిండుసభలో ననర్హుని( జబూజించుట ధర్మజుని పూజ్యత్యమున 

కును, భూమిళుల విశా(సమునకును గొడ్డలిపెట్టని వర్శించెను. ధర జాం 

డట్టిపని చేసి నభికులై న ధారుణేశ(రుల నవజ్ఞ చే సె ననియు నది ధర్శ్మ 

ఏరుద్ధమనియు నధివే,వీంచెను. అంతటితో నాగక ధం శ్రనందనునితో -- 

క, “నీ వెటులగక యిచ్చిన నిది 

నా వివషయమె యని మనంబునం దలంవక ల 

జ్ఞావిరహితు డయి యర్థము 

గోవిందుడు గొనియుం దనకుం గొను టుచితంబే ౪” 
— నభా, 2. 18 

యని ముకుందుని మొగము మొత్తున మెక్తిపొడిచెను అంతటితో 
తనివి దీరక _ 

క, “చనం బేడి! దార క్రియ 

యును 'జెవిటికి మధురగీతియును జీకున క 
త్యనుపమ సురూవదర్శన 

మును జేజేయుటం బోలు గ ఎహ్షుం బూజించు టిలనా” 

సభా, 2, 14 
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అని వాక్కంతూతిని దీర్చుకొనిను నాటితో ధర్భరాజు నామము 
సిర ర్థక మై నవ్వులపాలై పోయినదని నొవ్వంబలుకుచు విసు పాలుండు 
సపు తబలుల్హైా నదము 'వెల్వడి పోయెను 

నిశుపాలుని అధి కేపమువలన కథతో రెండంశేములు (పళ్నింపం 

బడుచున్నవి, ఒకటి: (శ్రీకృష్ణుని పర మేశరతము. చెండు : పాండ 

వ్రు ధర్మపర్వతము. మహాభారతమున నీరెండును పరస్పర పోవక 

ములు వీనిలో మొదట నిరూవింపయిడవలసినది (శ్రీకృష్ణుని పర మేశ్వ 
రత్సము. అప్పుడు రెండవది తనంతట తానే నిగూవిత మగును, ధర్మజు 

డి యంశమును గు రించెను. నదస్యుల నాహ్య్వానించిన యజమానిగ =6 
దనసభ్మతను చెల్లడిచేయుచు నిశుపాలునివెంట నేయి ధర్మనందనుండు 

(సియవచనములతో నాతని ననునయించినాండు ! నమయోచిత జ్జ 
(పదర్శనమునందు ధర్మజు డంచెవేసినచేయి ! 

ధర్మజుని అనునయ వాక కాము లెంతేమె తేగా నుండునో అంత 

వాడిగా నుండును. 'మెత్తనిపులియైన ధర్మజుని లతణ మది, అన్ని 

మాట లనిన శిశుపాలునిమై మజొక్క_డై నదో నగ్గిపై గుగ్గిలముగా 

భగ్గు మనెడివా(ను. (పాంతు( డనిచప్పిన ఛీమ్ముండే యా ఘట్టమున 

భీషాహు'తాశ నకీలవ'లె మండిపడినాండు. తాత కన్న మనుమడు భృతి ' 
మంతు(డని నన్నయ అందులకే నిశేశించినా(డు. ధర్మ జుని మాటలు 
సం _గవాములు, సారవంతములు, నార్థక ములు: నారసతుల్యములు, 

రం “భూరిగుణోన్నతు లనందగు 

వారికి ధీరులకు ధరణివల్ల భులకు వా 

కారువ్యుము చన్నె మహో 

దారుణ మది విషముకంశు దహానము కంకన్ో__నభా, 2,17 

విను పొలుని వాదనలో వాక్పౌారుహ్యము తొలగించినచో వాక్య తొత్చ 

ర్యము మిగులును పారుష్యము భావ పకటనమున న్య నంస్కా_ర 



664 నన్నయ భారతి 

మును దెల్సును. వాక్య తెత్సగ్యము వ్య క్కీసంస్కా_ రమును దెల్చును. 

వాక్య తాత్పర్యము వ్యక్తీ వివేక మును డెల్పును. ధర్మ జండు మొదట 

అతని సంస్కారము నెత్తీ చూపించెను. వాక్పారుష్యు ముండకూడని 

వాని కున్న చో నాతని భూరిగుణె "న్న త్యము, ధీరత్వము; _పభుత్యము 

రాణింపవని ధర్మజుని "తాత్పర్యము, అనంగా కిశుపాలునియం చా 

మూడు లక్షణములు వాక్సాగుహష్యము వలన దూవితేము బె నవని 

వ్యంగ కామెన ధర్మజుని యధితేపము. వాక్సారుమ్యము విషము 
కంకును, దహనముకంశును మహా దారుణ మైనదని ధర్మజుని బెదరింపు, 

విపమువలన మూర్చ కలుగును, అది మం(తతంతముల వలన నినా 

రింపందగినది. దహన వుట్లిడి కౌదు. నరుని ని జొనరించునది. వాకా 

రుష్యు మో రెండింటి కంకు మహాభయంకర మైనదట! వాక క్తి 

యెజిగినవాడు ధర్మజుడు. అందువలననే యింత తీ వమైన విషయ 

మును (బత్వాదించుచున్నను వారువ్యుము కానువించ దాతని పలుకు 

లలో ! ఎత్తుకొనుటలోనే (పతివాది దోషమును నిరూవీంచి, యితని 

న_పతిభు నొనర్వెడి బాదకొకలము ధర్మజుడు _పదర్శించినాండుం 

అపై దనయందు దోవము లేదని వాదించినాండు 

ఠం అదిజులైన బ్యహ్మయుదయంబున 'కాస్పద రైనవాండు “వే 

దాది నమస్త వాబ్మ్బయములందుల (బశంసితులడై నవా(శు లో 

“కాది (తిలోక పూజ్యుం డని యాత శ్ర నెటింగి వీతామహుండు చా 

మోదరుం జెప్పెం బూజ్యుం డని యు_క్తమ కా కిది యేమి 

దోసనమేి_ నభా. 2, 18, 

ఆదిదెవు'డై న (బవ్మాకు అదియై, ఆదివాజయమైన వేదమున కాడియె ॥ యా కు 6౬... ద. 

(లోక సృష్టికి మూ=మైన బాండు దామోాదరుండని వీతామహుండు 

చెప్పెనంట ! “పితామహా శబ్బమున నీ పద్య (పాణ మున్నది. దానికి 
జ యి వన ఇ జయ ఇద (బవ్మా యు, భీష్మం డనియు నర్థము చెప్పవచ్చును, భష్మార్థ్యము 
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_వకృతము. అ ప్రకృతార్థము వ్యంగ్యము. బవ్మా చెప్పిన'దే తాత 
చెప్పెనని చమత్కారము, పూర్వ (ప్రసిద్ధ సిద్ధాంతముల. (బమాణ 

ముగా జూవీంచి వాదమునకు బలము కల్పించుకొను నేర్చీ ధర శని 

వాక్కుులయ౦దు ధ్వనింపంబడుచున్న ది, 

క. “పరమార్థ పతిభం దమో 

హు నచ్యుతు ఛీమ్మం డెలీంగిన మైలు సీ 

కరిది శిశుపాల పెద్దల 

చరితం బల్పులకు నెజుంగ శక్యమె యందున?” సభా. 2.19 

అన్యుతుని తత్త్వము నిరూపించుటకు పరమార్థ (పతిభ కావ లెననియు, 

నది భీష్మునియందువ లె నిఘుపాలునియందు. లేదని చెప్పి (ప్రతివాది 

యజ్ఞానమును ధర్మజుండు బయట పెట్టుట యే కాక, “పెద్దలచరితం బల్బు 

లకు నెబుంగశక్ష్యమె యిందున్?” అను నర్గాంతేరనా సిసమున తన 

వాక్యార్థములను సమర్థి ంచుకొనినా(డు. “పిన్నలకు అని వాడినను సరి 

పోవుచోట 'అల్బులి కని వాండుట ధర్మజుని వాక్కు_లోని గూఢమైన 

తీ్యత ! 
ఇప్పటికి ధర్మజుడు శిశు పాలునిదోవమును, కృష్ణుని పూజార్హ 

తను, భీష్ముని పరమార్థ 'పతిభను వరుసగా నిరూవించినా(డు. శిశుపా 

లుండు పూజసీయు_లె న పురుషులు సభలో నుండంగా కృ ష్టం డొట్టు 

పూజ్యుం డయ్యు నని వాదించిన వితండవాదమునకు కీ లెజింగి వాత 

పెట్టినట్లు సమాధానము చెప్పినాడు, 

కం “గురుం డని సమ_స్తలోకో 

త్తరుం డని నీకంకై వృద్దతములైన నశే 

శ్వరు లచ్యుతు నర్చన నెడం . 

గర మభినందింప నీకు. గా దనం దగుచే?ి సభా, 2, 20 

84 



666 నన్నయ భారతి 

పూజాధ్దు లది నశిశుపాలుండు చెప్పినా రే అచ్యుతునిం బూాజార్లు. డని 

యభినందింపంగా దనిన శిశుపాలుని వాదమునకంచు వ్య క్కిస్యభావము 
నండే దోవము కలదని ధర డం డీవాక్యములవలన నిరూవించెను. అది 

తరువాతి భీమ్మని వాక్యములకును, నీశుపాలవధకును బోపషకమైం 

యుండుట సంభా హణ(క్రమవిన్యాసమునకు చక్క ని యుదాహరణముం 

ధర్న్శజుండు ఈపద్య చతుష్టయమునం (బతిపాదించిన అంశములు 
శిశుపాలుని వాదమును నిక్వీర్య మొనర్చినవి. శిశుపాలునొక యవి వే 
కిగా దిరూవించినపి. ధర్మజుని పాత యా ఘుక్టుమున నిర్వహింపవలసిన 

పని యెపోయినడి. ఇక నావ్మాత యా విషయమై మాటలాడిన 

చర్విత చర్వణ మగును.ధర్మజునివాక్కులలో గూ ఢమైన వాడీమిక్రలద్దు 

అది (ప్రజ్వలన (ప్రక్రియకు తొడుపడదు. సన్ని వేశమున సంఘర్ష ణ 
నృష్ట్రంపయిడ వలెను. యజమానివాక్క_ లనునయవాక్కు. లగుటచే 

(పతినాయకునియందు కోపాగ్ని ని (పజ్వలింపం జేయవు. అందువలన 
కథలో భీమ్మC డు(_బేకము దాల్చీ ధిశుపాలుని కుడు కెక్కించుమూట 

లనినట్లు చితింపంబడినది, 

ఛీమ్మాండు ధర్మజునితో ననినమాట లిపి: 

ఉ. "వాలితదుర్భ యుండు 'బాలుుండు వీని శేల భూ 
పాలక నీకు బుట్టువజుపన్ మటీ ధర్ము చెబుంగ వీనికిం 

బోలునె రాగకోపపరిభూత మనస్కు_న క ల్ప రాజ్యల 
శీ లలనాంధ బుద్ది క నిమి_త్రేమహాత్సరి వాద కీలికిన్ +” 

సభా ఏ. 29 

ఎదుటివాండు తూలనాడినప్పుడు.. ఓరిమితో పరువము చెడకుండ (పవ 
ర్రించు ని గ్రహము ధర్శజుని కున్న ౦తగా భీష్మునికి లేదు. అందువలననే 
భారతమున తొతకన్న మనుమనికి గొరవము. భిమ్మం డంపాలంభన 
ముతో మొదలుపెట్టినా (తు సంభావణమును. శిశుపాలుడు తన నన్న 



కషి తా.రితులు 
‘vot 

మాటల కావృద్ధసింవాము కృద్ధమై నెమరువేసికొనుచు నెదురుదెబ్బ 

తీయుటకు యత్నించినది. శిశుపాలునిలో మొదట విమర్శింపథుడినది 
యవినయము, దానివలన సెద్దలమ దూపి.చువాక్సారుష్య మేర్చడి 

నది. తేరువాలివి అజ్ఞానము; అ(పౌఢత్వము,. నాని వలన నాతండు 

ధ ర్మాధర్ధువివేచనము లేని మాటలు వ్య క్కిదావణ ప్రధానముగా 

మాటలాడెను, ధర్మరాజు వానిని (బతిమిలాడవలసిన పని లేననుటలో 

లీశుపాలుని అ యోగ్యత సిరూవింపంబడినది. ఈ మాటలన్ని యు వొక 

యత్తు. “మి ధర్ను వెబుంగ ఏ్నికిం బోలునె. .-” అనువాక్య ముక 

యెత్తు, “క గుకొొని భధర్శత_త్త్వ మెబటుంగంగ నశక్య మను అధివేప 

మున వాక్యము (పత్యాఖ్యానము, అనిగూథామర్ష కు తొ ర్మా_ణఇము 

ధర్న నిర్జ య వేత్త యగు వాని కుండంగూడని మూండుగుణములం శిశు 

పాలునియందుం గల వని భీస్నుం డధిశేవించెను. అవి : 1. రాగకోప 

దూపీతమైన మనస్సు కలిగి యుండుట; 2. రాజ్య సంపదవలని మద 

ముచే వివేకము కో ల్ర్యోన్రట 8. నిప్కూ_రణ వా దబుద్ధి, తుల్యపరి శీలన 

మున పిత కీయవలతుణములు ధర్మ జసియందు "లేకపోవుట యతని 

ఉ _త్తేమత్వమును (గ్రహించుటకు ఏలుపడుచున్న ది. 

థీషు కడు ధర గ్రని వారించి శిశుపాలునితో ముఖాముఖ వాద 

మునకు దిగినాండు,  అతనివాదమంతయు. (శ్రీకృష్ణుని పూజార తను 

నిరూపించుటకు వెచ్చింపంబడినది, వాచాంశ విచైేషణమునందును. 

విశ్గిస్తాంశ వివరణమునందును, తాత్స్పర్యాంశ (పత్యిాపనమునందును 
౧౧౬ © 

భీముడు కడు శ్రద్ధ వహించెను. “వృద్ధులబుడ్ధులు సంచలింపవే యను 

శిశుపాలునితో సునంబద్ధ 'తాత్సర్యములుగల వాక్యములను మాట్లాడి 

తన స్థిరచి త్తమును సభకు వ్య కము చేసికొనెను, 

సభలో (శ్రీకృష్ణుని 'పూజార్యతను (పతిపాదించినది భీష్మ (డు 

కావున నతంజే దానిని సమర్థించుచు మాటలాడుట సమంజనముగా 
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నున్నది. దానికి తిశుపాలు6 డొడంబడంనట్లు లే(డు, ధర్మజుని నయ 

వాక్యముల వెంట వెలువడిన భీష్ముని వివేక వాక్యములు కూడ విఫల 

ములైనవో కార్యము సఫలముగుట యెట్లు? కోపము వచ్చి కొలువు 
ఏడిపోవు కొరకరాని కొయ దై కొజకుమాటలు, చేష్టలు పనిచేయునని 
భావించి సవా దెవుండు సంమభితసభ _స్తంభించునట్టు భీషణ (పకిజ్ఞ 
చేసెను. 

చం *ఎడపక యర థ్ మచ్యుతున కిచ్చితి మిచి ఎన దీనికిం దొడం 

బడ మని దుర్ణనత్య్వమునం బల్కెడుం వీరుల మ_స్తకంబుకై 
నిీడియెద నంచు దాం బరణ మోతే నభన్ నహ బేవుం డట్టిచా 

నుడిగి సభాసదుల్ వలుకకుండిరి తద్దయు భీతచిత్తుల ” 

ఇది సహదేన్రని సమయోచిత (పజ్ఞు_పదర్శనము, దీనికి "దేవతలు 
పూలవాన కురిపీంచిరి. సభికులు విన్నయ వావిష్టులెరి, నారదుం డానంద 
ముతోం జిందులు (తొక్కెను ! 

కథ కిది యొక వి శాంతి ఖానము* నాయక పక్షమున 
ఆరంభ, (ప్రయాత్నావస్థలు స్ఫురించినవి. బీజబిందువులను అర్థ పకృ 
తులు సార్థకముగా (బయు_క్తములై నవి, గర ్ థనంధి కున్నుఖ్నమై యున్న 
యీక థాభుట్టమున ముఖనంధియందలి బీజార్థములం విచ్చిన్న మగు 
నంతటి సంఘర్ష ణము సృస్టింపంబడవ లెను, అందువలననే. అంతటినవా 
"దేవ _్రకిజ్ఞను ధిక్క-రించి శిశుపాలునిసేనాపతి యగు సుసీథుుండు 
పిజ్బృంభించినాండు.  1_సళయజలవలె పరవాహీను లుఖొ ఎంగివచ్చినవి, 
(కియాబహుళ మైన యీ సన్ని వేశమును నన్నయ రసోదంచితభందో 
విన్యానమున వ్యంగ్యము చేసెను, 

చం “రయవిచలకత్తురంగముతరంగములన్ మదనాగ। కసం 
చయముల సంచలచ్చటుల సై నిక మత్ఫ్స్యములన్ భయంకరం 
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బయి యదు వృష్ట్రభోజకుకురాంధక వాహీనియుం గలంగ ని 

రయతరరోషమారుతనితాంతసమిోరిత మై తణంబునన్” 

నభా, 2. లిలి 

ఇందలి శేష సన్ని వేశమునందలి నంశ్లిప్టతను, రూపకము రూపకరస 

(పకియను వ్యంజింపC చేయుచున్నవి 

ఈ మైన్య సంత్ భమును గాంచి ధర ్రజాండు భయ సం్యభమా 
(శాంత మనస్కు-.డై. తాతతో నిట్టని విన్నంచుకొనెను : 

తరలము : “ధరణిలో గల రాజు లెల్లను దారుణ కతేయకాల సా 

గరములట్లు గలంగి రిను మఖ[ప్రయోగము విఘ్నము౦ 

బొరయకుండ. (బజాపకారము ఫుట్టకుండంగ స్ చె 

చ్చెర బతాముహొ ! ఏరికిచ్చట చి_త్తశాంతి యొనర్ప'వేశో 

— నభా 2, కీర్ 

నన్నయ క థాకథ నమున౭ _బయోగించిన రూప కాలంకారమును ధర శో 

పా(తముఖమున నుపమాలంకారమున నిబంధించి నాటకీయ సంభాషణ 

చీల్చమును పఫపోపుంచెనుం మై వర్శనాత్న్మక పద్యమును ప్ ధర్మజునిపద్య 

ముక్క_టి చదివికొనినను క థా(పభావము చెడకుండ రటీంచుట యీ 

రచనలోసి వీల్పము : "తాత చెప్పిన సలజోను పాటించుట వలన 

ధర్మజునకు శ(తు(వాతము నెదుర్కొనవలసి వచ్చినది. వారి నుప 

శాంతింప౯జేయు "బాధ్యత నుణల నాతం డా తాతపై నుంచుట లౌకిక 

'పజ్ఞావి శేషము, కథ భీష్ముని సంభాషణతో ముందుకుసాగు నని 

సూచన, రంగముమై పిదర్శనక సాథ్య మగు యుద్ధ! కడకు బదులు 
వాగ్యినాదము (ప వశ పెట్టు నవకాశ మో ధర్మజుని వాక్యమువలన 

కథలో సిద్ధించుచున్న ది. 

భీము డు తన బాధ లేను నిపుణముగా (న్రీకృష్ణునివై నుంవినాండు, 

కం “నీ యజ్ఞమునకు విఘ్నుము 

చీయయగ నోవుదురె యొరులు జిత రై త్యుండు నా 
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రాయణు(డు యజ్ఞ పుగుమయ డ 

'జేయపరా[కముండు పని. జేకొని కావన్” సభా, 2, 87 

అనుటలో కథ యొక |క్రొ_త్తమలుపునకు తిరిగినది. సవన, పయోగ'భీతి 

కలిగిన నాయకునకు (శ్రీకృమ్లని సాపు చూపి భీము గడు. _పామవ్వ్యైశ 
యను నవస్థను గల్పించుచున్నా డు; (శ్రీకృష్ణుండే సవనరతుకుం డను 

సరికి శికుపాలునికి మహామర్షము పొడుచుకొని వచ్చినది. (శ్రీకృన్లుని 
పరా[క్రమము లన్నియు (పగల్భము లని నిరూపించుచు నిస్థురములకు 

దిగినా(డు శిశుపాలుడు. త్రీ గోవధాపాపముల నాగోవిందుని కంట 
గట్టి నిండునభలో నాతని గర్భ్హించివాండు. ఆపై భీమ ని దురగ్యవసా 
యమును దృష్టాంతరూపముగా! జెప్పి దుయ్య(బట్టుటకు నృద్ధహంసో 

వాఖ్యానము చెప్పినాడు. నన్నయ శిశుపాలుండు *“రూతూతక్షరవచ 

గురునిందం చేయుచున్న శిశుపాలునివాక్కు_లు భీమునికి భీషణ 
కాదో ( చేకమును గల్లించినవి, 

చ, (పకటితకోపవేగమున6 బద దే శాయత నే తముల్ భయా 
నకతరలిల చా'ల్సె నరుణద్యుతి నుద్యతమై విశాఖ మై 
భ్రుకుటి లలాట చేశమున. బాలు (దికూటతటి (తీమార్షగా 
నుక్చృళిం (బభంజన [వీయతనూజున కంతకమూ రి కచ్చటన్ ”” 

—సభా, ల, 51 
భీముకు శిశుపాల నిరూ లనా భీల నంరంభంబున ముందుక్రరీకినాండు 
భీమ్మ(డతనిని వారించి, శిశుపాలుని వృత్తాంతమంతయు. జెప్పియతండు 
(శ్రీకృష్ణుని వలనం దప్పు నన్యులచే ననాధ్యుండ నని "తేటపజుచెన్యు, 
అట్టుకానిచో __ 
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చ. ోదితనికి నిట్టు నన్ను జుక్ర యెగులు వల్క_లగం బోలెంగాక యు 

ద్ధతమతి నన్యు లీతనివిధంబునం బల్కి. మదీయభాపని 
ర్లతిచటులో గ మార్షణనికాయపయోధి ముసుంగ కిట్లు ద 
ర్చితు లయి పోవనేర్తు శె గభీరపరా\కమ మారుతాత్మజా! 

నభా, 2, 61, 

అని యనునయించి మనుమని |క్రొధో (చేకము మాచ్చిను. 
నథయందు (న్రీకృష్ణుండే శిశుపాలుని వధింపం గలిగినవాం డను 

తాత్పర్య మీనంభావణబశచే స్థిరీకరించి నాటకీయతను బోవీ.ంచుటతో 
పాటు కథలో నవమర్శసంధిని సూచించినాండు నన్నయ.వృద్ధహంసోపా 

ఖా బ్రనమును శిశుపాలవృ తాంతమును సా్యతసంభాషణల యందు నిబం 

ధించుట రూపక మర్యాద. 

శిశుపాలుడు (శ్రీకృష్ణుని యుద్ధమున కాహ్వానించుటక ౦క్ 

-వేజుగత న్రంతేరము లేనిస్థితిలోం బడినాండు. ఆతని యుద్ధాహ్వానమును 

మన్నించిన (శ్తీకృష్ణుం డాతనివధార్హ్హ తను నిరూపించు దు శ్చేష్టితముల 

నేకరువు పెట్టినాడు, సమయ పాలనమునకు సమయము దీరినదని సూచిం 

చినా౭డు. శిళుపాలుండు (శ్రీకృష్ణుని మనసును మండంచు మాట 

లనినా6డు ! 

క “నీకార్మియు సియలుక.యు 

నాకని యీమిటికి దుర్చణ[పియ ముదలన్ 

నా కిచ్చిన యక్క_న వ్ 

చేకొని సీ కిట్లు వలుక సిగ్గును లేచే ఇ _నభ్గా. 2. 67 

అర్హ-తానర్హ తలచర్చతో నారంభ మైన వాదులాట అంతఃపుర చరిత 

లను దడవుకొను వణకు ముదుజుం జొచ్చినది, చక్రధారి యిశ న్సిశు 

పాలునికథకు చక్రము నడ్డము వ్రైచినాండు. శిశుపాలుని మొండేము 
చేల కొటీగినది. తేజము విశ్యాత్మయగు కృష్ణునిలో లీనమైనది. రూపక 
తుల్యమైన యీాసన్ని వేశము నిర (హాణమున నద్భుతేముగా ముగిసినద్వి 
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నన్నయ _యోఘుట్టమున యజ్ఞ విధానమును జేర్కొ_నుచు 

(పయాగశబ్దమును వాడుట గమనింపం దగినది ! 

“ముఖ(సఠతూగము విఖ్నుముం బొరయకుండ”(సభా, 2. కిక్ 

“జగన్నా థరవ్.తంబయి రాజసూయమమపహాధ (ర ౦బు సమాప్త 

నంపయాగం బయినో (సభా, 2, 72) 

ఈ|పయోగము వనుక నాంది నుండి నిర్వహణమువ అకు 
సాంగముగా నిర ఏహిం చిన తనరూపక ప'యోగ సంవిభానమును 

నన్నయ వ్యంగ్యముగా నూచించె ననుట కావ్యశిల్పాంశము! నన్నయ 

నాటకీయశిల్చ్బ (పపంచమున నీది యిక కళార! 

అథన్పూచిక 

1. “వ్యాయోగ స్తు ఏిధిజ్లిక కార్యః (పఖ్యాతనాయకశర్రః 

అల్బ.స్ర్రీజన యుక్త స్వే కావాకృత సఖా చెవ॥ 

బహవ_స్త(త్ర చ పురుషాః కవిభిః కార్యా యథా నమవశకారే 

న చ త త్సమాణయుకాః కార్యా ఏకాంక వవాయమ్॥ 

న చ దివ్యనాయకకృతః కార్యో రాజర్షి నాయక నిబద్ధః 

యుద్దనియుడ్డాక (ధుర్షణ సంహ (ఘు) ర్ల కృతశళ్చ క_ర్తవ్యశి॥ 

వవం విధాస్తు కారో వ్యాయోగో దీప్త కావ్యర స యోనిః 
— భరతనాట్య శాస్త్రము. 18 అధ్యా. న్లో, 142145 



న సయ పచనము 

కొర్ల పాటి శ్రీరామమూ ర్రి 

(శ్రీకారము చుట్టి, మంగళ శ్లోకము వాసి తెలుగు వచన 
మును అలరించిన వాగ నుశాసనుడు నన్న య భట్టు.అం లేశాదు. తెనుగు 
వచనమును “అధిక ధీయుక్తి మెయిన్” రచియించిన గాఢ పతిభుడు 
కూడ నన్న యభట్టారకుదే, క 

నన్నయ వచనము నాందీవచనము. నవనీత కోమలము, కల 
కండ పలుకుల కలకంఠ స్వరము, సమాన కుసువు సమాహారము, అది 

(తివిధము, అసలు వచనమే (తివిధము*, నరళ వచనము, సంవాద 

వచనము, ననూస వచనము అని, రసోచితమైన రచనావిధానము 

లోని (తిమూర్తి స్వరూపమది. అట్టి నన్నయ అంశయే అర్వాచీన 
వచన రచనలో అంతర్యామి. 

నన్నయ రచనలో అలతి పదముల అలరింపులేదని, జటిల దీర్ణ 
సమాస జటాజూటమని కొందజి అభి పాయము, అదిగాక, “నన్నయది 

ఆఖ్యానకశైలి. కిక్కనది నాటకీయ శైలి” అని ఒక అర్వాచీన 
సిద్దాంతము. అనలు (శెలి అను పదమే ఆంగ్ల భవమని అనేకుల 

భమ. “లీ ర తం” అసి నానార్థ నిఘంటూ క్షి, రీతి అనగా 

పదముల కూర్చు. ఆకూర్చులో వృత్తుల వ్యంజనము, వృత్తులనగా 
అప్పటి చేస్టైదికము. అనగా రీత్రి అర్థవిలన సముకల శబ్ద నంయోజ 
నము. కనుకనే, “రీతి రాత్మా కావ్యన్య” అనుట. అది వామన 

హృదయము. అడుగుకొలది అతి సవంచనము, అనగ్కా రసో చితమైన 

రచనా విధానమే రమణీయమైన రీతి అని ఫల|శుతి, అట్టి రీతిగా 
అ(గేనరభాసనమానము నన్నయభట్టు కెలి. అదొక పద్యగత మే 

85 
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"కాదు, గద్యగతమైనది కూడ, పద్య గద్యముల సమ్మ పాధాన్యము 
నన్న య భారతమున కలదు. కావ శ్రగతీ వచన మది కథానునంధాన 
మాత (పయోజని కాదు. (సథాన కథా (పతిపాదన పరమావధిక ము, 
అనగా పద్యమువలె, గద్యముకు అనేక స్థలముల రనవద్ధ ట్ట చిత్రణ 
పరికరము, అపవాదము గద్యమునకువలె పద్యమునకును అవకాశము. 
అనంతర వచనమునకు ఆద్య_పకృతిగ నంతరించిన నన్నయ వచన 
మున అధిక భాగము సరళ వచనము కలదు. 

నమూన రహీత మైనది సరళవచనము. అక్క_ డక్కడ సక్స 
న్యా (తేముగ అబ్బ సమాసకములును అవకాశము. అనగా నంస్కృ 
తాలం కారికుల చూర్ష్య, ముకక, మూర్జ క, గద్య (పవేదములు నసరభ 

వచన నందర్భములు. 

““ అనావిద్ధ లలితపదం చూర్ణ మ్. 

అనావిద్ధాన్య దీర్గ సమాసాని లలి తాన్యనుద్ధా తాని పదాని 
యస్నిం _స్త్ దనావిద్ధ లలి తపదం చూర్హమితి, య థా “అభ్యాసోహ 
కర్గణాం కౌశల మావహాతి నహి సకృన్ని పాత మా లేశోదబిందు 
రపి(గావణి నిమ్న తా మాదధాతి.ో 

-- కావ్యాలంకార సూ(తవృ త్ర 
“ఆద్యం (ము_క్తకం సమాసరహితం తుర్యం (మూర్చ కం్రచాల్స 

నమానకమ్, ముక్తకం య థ"-గురుర్వచసి పృథుకులుసి ఇ త్య్యాది. 
చూర్ల కం తథా మమ-గణరత ఇనాగరు జగ బేకసాగర, కామినీ 

మదన, జనరంజన ఇత్యాది.” ా సాహిత్యదర పామ్ 
సమాసరహితేమైన సకృృదల్చ సమాససహి తెమైన సరళ వచ 

నము నన్న యభారతమున నవనీత కోములము, 
“ఆ (పదేశంబునను నరమ యను "దేవముని కొడుకు సారము 

యుండను కుర్కు_ర కృమారుండు డ్రీడార్థంబు వచ్చి, (కుమ్మరుచున్న 



కవి తారీతులు 675 

నలిగి జన మేజయు తము లు _గుత సేనుండును, భీమ పేనుండును, నుగ 
సేనుండును ననువార లా సారమేయు నడిచినది యజచుచుం బజతెంచి 
తమ తల్లి కిం జెప్పిన నానరమయు నతికో పాన్వితమై జన మేజయునొద్దకు 
వచ్చి యిట్లనియె.” --(పథమాశ్వానము, 

ఇ్తై అదిపర్యమున అఆశ్న్వానమునకొక ఉదావారణము నీయ 
వచ్చును. నన్నయ వచనమున అలతిపదముల అలరింపు కాషచిత్కే_ ము 
కాదు. నార్వ(తికము. కథాకథన సందర్భముల “-కాహాళ సనంధానము” 

నన్నయ కావ్యర చనాకౌళశలము, సథాపర్వమంతట సంనాదరూప 
సంభి"షణము. అపవాదముల అరిది కూడ అలతి పదము అఖ్యానక ము, 

“అట్టు కొరిక చిత సేనులు పరలోక గతులయిన నసహాయుండై. 
జరానంధుండు మగిడి మగధ వురంబునకుం జనియె చేమును వాడితోడి 
య్రంబు బలవంతం బై న నమ్మ య్థుర నుండనొల్ల క కుశస్థలంబునకు వచ్చి 

-ర వతక పర్వతంబున ఘనాఘనంబుగా నిర్మించుకొని భవదా[శయం 
బున సుఖంబున్న వారము” — (పథ మాళాసము, 

“ధృతరాష్ట్ర )ండును దాసినంతయు విని కొడుకుల దుర్గ యంబుల 

నాక నెట్టి యరిష్టంబులు వుక్తైుడునొయని వగచుచు, విదురుంబిలిచి 
భధామ్యు (_చాపదీ సహితులయిన వాండవు లెట్లు వోయిరని యడిగిన 

నతనికి విదురుండిట్ల నియ.” ద్వితీయాశ్వాసము. 

అరణ్య పరమున సైతము అత్యధిక భాగము సంవాద వచన మే, 

కథాకథన సందర్భముల _కాహాళసంధానమే, అట ఉపాఖ్యానము 

లందును నన్నయ కంఠ కాహళి పొనగు ము_తెపు సవుల పోవాలియీ, 
“ఇట్ల పూర్వ సాయంపర లబ్దయైన దమయంతి నత్యంత విలా 

నంబుతో వివాహర్మబెన యా నలునకు నిం(దుండు నాని యజ్ఞంబుల 

యందు నిజ రూపంబు జూపను నగ్నియు వరుణుండును వాని వలచిన 
చోటన యనగ్ని జంబు లు ల్బొదింపను ధర్ముండు ధర్మువునంద బాని 
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బుద్ది వరిలను వరంబులిచ్చి డేవలోకంబున కరుణ బా రెదుర ద్వాప 
వావి ౧) లై 

రంబుతోవచ్చు కలిం గని యెందులకు బోయెదవని యడిగిన నిం_దాదు 

లకు గలి యిట్ల నియె.”” ద్వితీయా శ్వానము. 

“ఇట్లు బుశ్యశ్చంగుం (బబోధించి వేశ్యాప్పుతి యరిగిన దాని 

పోయినవలనను నూచుచు బుశ్యశ్చంగుం డగ్ని హాగో్య తంబు 'వేల్వక 

మజచి విపరీత బుద్ధియెయున్న నంత నడవినుండి వన్వఫలంబులు గాని 

వచ్చి విభాండకుండు గొడుకుంజాచి యిల చింతాపరుండవై యగ్నీ 

హో తేంబు వేల్వక 'కాలాతి(కమణంబు సేసెదవనిన దండికి యుత 

శృంగుం డెట్ల నియ.” ---తృలీయాశ్వానము, 

అలకిపడముల అబరింపు సరళథవచనము. నినర్ష రమణీయము 

లైన పలుకు నుడికారములు పాల వెల్లి గృ తత్పమపదములు తర 

హోర చం దికలుగ న్ననయ సరథవచనము నాన్యతో దర్శనీయము. 

నన్నయభట్టు నందనవనములోని సరళ మాకందళాఖలేే తిక్క. 
నాదులు అంటుకట్టిన 'లేలిక్రవచనము, 

ర్వ్రిపరముగా “ఆఖ్యానక్ శైలి, నాటకీయ శైలి అను 

హాక్చాత్య! పభావమువలని శె లీవివత ఒక్ర అప శుత్రియే, అది “నన్న 

యది ఆభ్యానకే లి, తిక్క_నది నాటకీయ.-కె లి అనుట. పాత్యపమే 
యము వచ్చినచో నన్నయకైలి నాటకీయమే అపవాదవుయిన 
ఆభ్యానక శే లి తిక్క_నకును అతిపాతచే, అనలు పా(తేపరమైన సంభా 
షణ మ్మాశతమే నాటకీయకె లి కాదు. అగు-చో భారతము ఆద్యంతము 
నాటకీయ వై లియే, జనమేజయ వైశంపాయన పాత నంభాహణమే 
కదా పంచమవేదము! _ నాటకీయ శె లి అనగా నాటకీయ తౌము(దిత 
మైన పాత సంభాషణ (పతిఫలనము, మటే సంఘర్ష ణాత్మ కమైన 
సంఘటన్నానై పథ్యము నాటకీయత. అనగా (పతీపకలాపముల నంవాద 
రూపము. అట్టి సంవాదరూప సంభాహణమే నాటకీయశె లి, : అది 
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వ_స్త్య సేత ఫలసిద్ధి కలజేగాని, కవి ఆత్మీయ'కా సంబంధి కాదు. 

శక్షుంతలాదువ్యంతుల ఘట్టము నన్నయ _వాసినది నాటకీయము. 

పాండవ కొరవ జనన పకారము తిక్కన |ఇాసినను ఆభఖ్యానక కై లియే 
అపరిహార్యము. నాటకీయతాము(దిత వస్తువై న కర్ణ జనన పకారము 

QQ 

నన్నయ ఘంటమున నాటకీయ శే లీపరళోటి. 

పా త్రనంభాహషణమునకు పరీయోనిక్రషము(శవ్యత, అది ఉచ్చార 

ఇతనవాజతా గుణ! పకటన యోగ న్థ్రరకల సజీవలతణమువలనసాధ రము. 

భాస కాళిదాన భవభూతుల రూపక సంభాషణల వై భవమట్టిది, 

"తాదృశమైన రచనయీ నన్నయ వచనములోని కలకండ పలుకుల కల 

కంఠ స్వరము, నన్నయభట్టు నాటకీయ శేలి కిదొక నాటకరూపోదా 

హారణము. ఇందలి విసంధి ఇప్పటిది, 

“క(దువ : (వినతంజూచి) చూడవె! ఆల్ల-అతి ధవళం బైన 

అశ్వంబునందు సంపూర్ణ చం _దునందు న మైయున్నది, 

వినత : (నగి) నీ చే కన్నులం జూచి శేోయక్క_1-ఎక్క_డిదినల్ల 4 

ఈ అక్షరాజుమూ ర్రిమహాపురుషు క్రీ రియుంబల్కె అతినిర శ్రలెటే. 

మమొప్పుచున్న ది. 
ae ళు 

భె bs 

(పన్ని దంబు సజుచిన) 

వినత ౩ అయ స్ట్రశషంబు డాసి చూతము రమ్ము, 

క\దువ : ఇప్పుడు పొద్దు లేదు; "శేపకడవరాతము.” 

అకృతికూడ అమరినది. అచ్చ మిద్దజు స్త్రీల అతి సహజమైన 

సంభాషణమున కిది దర్పణపతిఫలనము, ఈనహజతాగుణము సంభాహ 

ఆకు నజీవలశు ణము. నజీవలక్షణ సముజ్జ్వలమైన సంభాషణకు అచ్చపు 

సంఘర్షణ ఆంతరవేదిక మొనచో నది సమ(గమైన నాటకీయ శై లి. 

అనగా ' ప్రతీపకలాపము _పతీయ మానముగా సంభాషణాంతర్జతేము 
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"కావలెను. నంఘర్ష ణ _పాతిపదిక మై సంభాహణల విజృంభణ మొక 

నిల్బమే కాదు. (పతీయమాన (పతీపకలాప నిరూపక నిర్మాణ మాగా 

కతయే శిఖర శేఖర మైన శిల్బరచనము. అట్టిద్ నన్నయ వచనము, ఇట, 

క్ష దువ “సంపూర్ణ చందునందు”అన్నది. వినత “మహోపుగుషుని కేరి" 

అన్నది, ఆ రెండు మాటలలో కలదు ఆంతర మెన సంఘర్థణ, సాధార 

ఇముగా “కీర్తి ఉపమేయము. “చం(దకాంతి” ఉపమానము. కద్రువ 

ఉపమానములో 'జా(గతృి పడినది. అయినప్పటికి అ ఉపమానము 

నకు (ప్రసిద్ధమైన ఉపమేయమై, అద్ మణుల ఉపమానములోని దోషము 
లేని ఉపషమేయమైన, మహాపురుషుని కీర్తిని ఉపమానము చేసికొన్నది 

వినత, ఆ చేసికొనుటలో నున్నది ఆమె సోల్లుంఠనము అనగా నది 

ఆంతర (పవృడత్శి. వినత గడుసరి. క(దువ తెలివై నడ. వెంటనే 

పందెము సనణుచి నది, అశ్వము 'కెలుపునలుసుల చర్చను ఆక దూవినతల 

ఆంతర విజిీగీపా హేతువైన సాపత్న్యమిట (పతీయమానము.అది సంఘ 

ర్హ ణాత్మకమైన న పథ్యసంఘటనము. నంభావణగతమైన సంఘర్షణ 

(గథన మిది “ఉదాత్త రసాన్విత' మైన నాటకీయశై లి, వినత నగి 

అనుటలో నొకవికిష్టత. ఆంతర (పవృ ల్సి ఆంగిక చేష్ట ఆంతర సంఘ 

క్షణ, సజీవసంభాషణ కలదే అనలైన నాటకీయ శే లి, 

ఆంతరమైన సంఘర్ష ణలేని బాహీరమైన సంఘటన 'బాహాటముం 

అట్టి సంఘటనలోని సంభామణలును నాటకీయ ధోరణులు. అవికూడ 

నన్నయకు అమ్నా తేపూరగములు, 

_(బాహ్మణుడు : "పెద్దకాలంబునకు ఈయిలు వగున చేడు మాకు 

వచ్చిన, ఇచ్చిజుతీవాని, నారాతుసునకు భత్యుంబుగాబు చ్చపోపను: 

ఏన పోయెదను. 

కుంతి : అయ్యా ! దీనికి నంతాపీంప వలవదు. ఈయాపద దలు 

గునట్టె యుపాయంబుగ౦టి, సీకుంగొడు కొక్క_రుండ, వాడును గడు. 
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చాలుండు. బలిగొనపోవ నర్హుండుగాడు, వవురు కొడుకులు కలరు." వార 
లలో నొక్క_రుండా రక్క_సునకు భ వదర్గంబుగా బలీ గొనిపోయడును. 

(బావ్మా : (చెవులు మూసికొన్సి, ,....... 
_ నజీవమైన సంభాషణలే కదా !__ పె వచనముమున “అని నాను 

దుఃఖించి” అని కలదు. అది స్పర్ధ (పతిపత్తికి, అనగా రంగసూచన 
వంటిది. అన్న తర్వాత ఆదుఃఖము కాదు; నంఫహౌవమవణలోనే ఆదుఃఖము 
సమ్మిళితము, “పెద కాలంబునకి అనుమాటలాోనే ఒక ఆశ్యసనము, 

'మాకువచ్చిని అను మాటలోని అవస్థ మౌనగాద్దద్యము. అస 
మాపక (కియా (పయోజన మది. “వన పోయిదనుి అనుచోట అవ 
ఛారణార్థకము హృదయనిదళనసవాము, అన్తే కంత్రి అవస్థ,ఆమె ఎంత 
చానవీర'యెనను, అపత్య పరిత్యజనమొక అవస్థయే తదవస్థా (ప్రకట 
నార్థము ఆమె సంభావణకు వచనరచన విశ్లథ రూపము, అనిచెప్పి 
(ప్రతిజ్ఞ అనై చ్చికము కాదు. కనుకనే ఆమాట వకభాటీవచనము* 
'భవదగ్గంబుగా” అను బరువైన సంసన్కృతపద సంయుకాకుర సంక 
లనము సతోళ్లూటన నహాకారి. ఆరెండు పా(తల మనస్థితికి ఈరెండు 
సంభాహణలు రండు మణిదర్భణములు. అట్టిరచనము నాటకీయశై లి, 

అది “ఉచ్వారణదకుడగు వానిచేత అభిపాతంబు' కావలసినది. అట్టి 
నాటకీయత లి ఆద్యంతము నన్నయ పద్యముల, గద్యముల ఆణిము 
త్యాల హారము, నాటకీయశేలి గౌణమనుట గారవ దూరము. 
సర్వాం(థ్రకవి సమాజము నన్నయ గురు వీఠమునకు నతేశీర్ణ నమ 
స్కృృతేము, 

కత్రిపయాతయర పరిమితమైన అల్బసమాసము, (కాంతము[| దాక 
పద( దాఘిష్టు ధారావాహికమైన దీర్ట సమాసము, ధను శ్రపస్కారకము 
లగు ధన్యజీవులని ఆనందవర్గన మతము. (పతీయమానమగు అర్ధమే 
సమాస (ప్రయాజనము, “మహాసముద్ర” మనునది మామూలు పదము. 
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ఒక మహానముదిమును ఒకరికి తెలియ జేయుటకు ఉచ్చారణలో ఒత్తి 

పలుకుట దీర్హము తీయుట మానవసవాజము. | పయత్నమది సముద, 

పరిణావా గాంభీర్యాది గుణ పక టనార్థము. ఉచ్చారణలోని ఊనిక, 

ద్ర్ధము అర్థస్ఫూర్మిక ఆకాంతు., అది రచనకు అలభ్యము, అందుచేత, 

ఉదాత్త స్వ రానుకూలమైన దిర్హద్విత్వే సంయుకైతుర పెనఃపున్యము 

తోడి దీర సమాసరచన మొక శిల్చ్పలాఘవము, “కరిమకర నికరా 

ఘాతజాతెవాతో ద్టూత తుంగ తరంగా(గ నముచ్చలజ్జలక ణాసార చ ఏ 

టాచ్చాదిత గగనతలంటై న దాని” అని మహానము[ద్రమునశే ఒక 

సమాసవచనము నన్నయ రశనము. సరిగాచూచిన తరంగ సంచల 

నమే ఈ సమాస రచనలో మూర్తి కట్టును. ఆసము(దము ఆకాశ 

మంత విశాల మనుటకు వలయు ఆంగిక వికారమంతయు అశ్షుర గతము, 

ఉచ్చారణలోని ఊనిక, స్వరగానములకు, ఈ ద్విత్వె సంయుక్త ద్ర్తా 

తర నంధానము, దీర ము తీయకుండగచే, దీర సమానమిది తదర్థ 

ద్యోతకము. అనేక దశలలోని అనేక విధములై న జ"చ్చారణాద్య నేక 

నపహాజాంశములకు వ్యంజక మైనట్టి నమాసమే శమాసము, అర్థవంతము 

కాని ఆకాశ పదయానము అనవనరాడంబర వాగ్య్యయము. సార్థక 

మైన, సావధికమైన నమాస రచనము నన్నయ్య వచనమందలి వై భ 

వము. నన్నయ | పతి సమాసము (పత్యకార్థ (పతిఫలకమైన రత్న 

ఫలకము, 

మజొక సమానము : “అవిరళగలిత నయనోదక బిందునందోవా 
పరిపేడ్యమాన పీనస్తన పరిధానాంతరం”  (ఛాపది సభకు వచ్చిన 
సందర్భములోని సమాస మిది ఆమె అథోనీవి. ఏకవ,న్ర్ర ఆస్థితిలా 
కాంచేశ్వరుసికడకు ద్యూతపణముగా సభలోనికి రావలసినదిగా (పాతి 
కామి పిలుపు !- ఎవరు ముందోడినదని ఎటో (చౌపది వేసినది ఎదురు 
(పశ్న, సందిగ్గమయిన సమ్యకు అందజి సన్ని ధినే అవధానమని మణుల 



కవి'తారీతులు 681 

ఆహ్వానము ! దుర్యోధను దుశ్చేస్టిత మది భయజనక్రము, ('వెజిచి) 
తదవస్థ. కోక పర తాప దందహ్యుమాన దావాగ్ని మధ్యము. తగా 

ఆ స్థితిలో సభా ప్రవేశము 'లజ్ఞావహము, ఏవంవిధ భయ శోక బాధా 

మయ లజ్ఞాభావ శబలతా హృదయభారమున కీ సమాస బంధనము. 

అనగా నది మనస్థతి! అచ్చపు మణిదర్చుణము, 

అతి దీర్భ సమాసములకం కొ, అల్పసమాసము లే నన్నయ 

వచనములో అధికము. అవికూడ అలతి పదముల అలరింపుతోడి అను 

సంధానములం, సంస్కృ తౌండధ సమ్మ శణ మది వర్ష నస్టలములంటే 

వె భవోద్దిష్టములు. ఆ వర్ణన స్థలములను అరుదు, 

1. కమారాస్ర్ర విద్యా సందర్శనరంగ వర్ణన, 
(ఆ. పంప, ఆ.) 

2, వారణావత వర్ష్యన, (ఆ స, ప, ఆ, 182) 

లి. _చాపదీ వివాహమండప వర్ణన: (ఆ. ప. స. ఆ, 291 

4 యుధిష్టిరద్యాతే పరాజయ వరన, (స, ప, ద్వి ఆ. 177) 

చ్, ద్యారవతీ వర్మ న. (ఆర, ప, (ప. ఆ. 1589) 

6. దై(తవన వర్షన. (ఆర. ప, (ప, అ. 201 

7. ఊర్వశి ఉద్దీపన విభావ వర్ష న, (ఆర, ప ది. ఆ, కి*?) 

8. హిమవత్ప్సర్వత వర్ష న, (ఆర, తృ. ఆ, 7౧ 

అనలు వర్ణనలు అతి (పగల్నములు, (పగల్భతకు అతరరమ్యాత 

వీస్తు సౌందర్య వ న్చంజనమునకు న సౌందర్
యరంజనము ర చనాశిల్సము. 

ము 
ద 

కుమారా స్త్ర విద్యా సందర్శన రంగ పర్ష్మన : 

“అనిన చట చేయుదునని ధృతరాష్ట్రు)ండు కుమారుల విద్యా 

సందర్శన రంగంబు రమ్యంబుగా శేయింపుమని విదురుంబంచిన నతేండు 

వరమని శౌన్త్ర విహిత (పమాణోపేత వృత్రాయామంబును నవా 

కృత వృతుగుల్మ వనీ కి వల్లీ కంబును నంగీకృత పూర్వ త్తర 

త్ 
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ప్తవంబును సనమిాకృత నమ్నాన్నతే ప చేశంబును దూరీకృత 

కంటక పాపాణశల్య ఫకలంబును విరజీ (శ్ర కత రజోధూనర 

స్థలంబును విరచిత బహువిధ (_పేహౌగారమంచక  (పపంచంబును 

నానాధ్వజ నవ పల్ల వతోరణ చందన మూలాలంకృత ద్వార దేశం 

బును (బతిదిశనిర్వ _ర్తిత వాంతికబలి ఏవిభానంబునుంగా చేయించి 

నం బంచాంగ శుద్ధదిన ఈుభముహూ _ర్తంబున ధృత రాష్ట్రూండు గాంధారీ 

వురన్కృృత 'బేవీ శతపరినృతుండై వివిధ భావణ భూపీతానేక విలా 

సినీనివవానంబుతో జను బెంచి విలంబిత కదంబక స్టూలముక్రాఫలదామ 

రమణీయం్లై యాబన్ధమరకత వ(జవైడూర్య పద రాగ (వా (పభా 
(పకర వ్యతిక ర పరచి తాపూర్వసుర బాప బారు గెరవంటై యతి 

మినోహాంంకో న శాతకుంభ మయ _వేతోగారంబున నున్న...” 

లది నాగరకులై న నపీనకుమారుల (శ్రీడారంగమునకు చూడా 

రత్నము కదా! రాజమహేం(దవరము నేటికిని | క్రీడారంగ కేం దమే ! 
మజి నాడు రాజరాజరాజనశేం[దుని నమశ్షమున ఆ. |ధ యువకుల 
కందుక డ్రడగాక, కార్ఫుక కీజ నన్నయ భట్టు స్వయముగా సిందర్శిం 

చిన సందర్భ మేమా! నేటి తెలుగు వీరుల బంతియాటకును,-. పొడవు 

వెడల్సుల లెక్క, నమతలముచేయుట్క రాయి రప్ప లేరుట, ముల్లు 

ము[ట తీయుట, దుమ్ము భూూలి తొలగించుట, పేక్షకులకు (పల్యేశా 

ననములు, నిలువ్రజీతములు, రత్న మాలికలు లేకపోయినను రంగుచేం 

డాల వేలికలును- తప్పనినరి తతంగ మే కదా! అయినను కుమారా స్త్ర 
విద్యా సందర్శన రంగమున, మరక తమాణి క్యాది రత్న [పభలుఇం[ద 
ధనస్సు లగుట ఇప్పటి వారికి అత్రిశయోకి! అది కాలదోపషము, దృష్టి 

దోవము కూడ, ఇంతకు వర్ల నములు ఇంతింతలో, అంతంతలో వా స్తవ 
(పకృతి కలది. ఆంధ) సారన్యతమున వర్ణనాగతమైన సమాన వచన 
మునకు అద్యప"కృతి కాదంబరీవచన సమాసవల్లనము* 

“తస్నిన్నపి చలతి చటుల తురంగబల ముఖర ఖురరవ బధిరీ 
కృత భువనాంతరాశా బలభరప" చల వసుధాతల దోలాయమాన గిర 
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యోగ ళన్మ దాంధ గంధ గజదాన ధారాంధకాగాః నంనర్పదతి 

బహుళ ధూభళిపటల ధూసరిత సింధవః పిచలపదాత్తి బల కలక లస్ఫోటిత 

కర్ణ వివరాః సరభసోగ్ధువ్యమాణ జయ శబ్బనిరంత రాః పోళద్దూయ 

మాన ధవళ వావమం సహస) సంచ్చాదితాః ఫుంజిత న శేంద బృంద 

కనక దండాతపత) సంఘట్ట నష్ట దివసాః దశదికో బభూవుఃో 

ఈ దృశమైన నమాన వచనము ఉత్క_లికా పోయమని 

సంస్క తలం కారికుల పతిపాదనము. 

ఇక వృత్తిగంధివచనము., ఇది లాక్షణికుల వచన 'భేదవర్లీక రణ 

మున ఇతోధిక విశేషము “పద్య భాగవదర్భృ త్రగంధి” అని వామ 

నుని కావ్యాలంకార సూ(తవృ త్తీలోని లక్షణము “వృ_త్తభాగ యుతం 

పరమ్” అని విశ్వనాథుని సాహిత్య దర్పణమునందలి లడుణము.అనగొ 

“పద్యభాగవతీ *” అను స్థలమున మతు (ప్పత్యయాగ్గము స్పష్టము. 

“వృత్త భాగయుతంి” అను లత్షణము తవుపబలకము. కాగా పద్య 

భాగములతో కూడిన వచనము వృ_త్తగంధి వచనమని సులభ 

(గావ్యాము.“ వ ఎ_త్తగంధి లక్ష్యుము లివికాడ స్పష్టము. 

““(యథా-) పాతాల తాలు తలవిాసిషు దాన నేమి ఇతి, 

అత రా పసంతేతిలకాఖ్యస్స వృ_క్తస్య భాగః (పత్యభిజ్ఞాయ తే, 

— కావ్యాలంకార సూత)వ్భ ర్తి 

 . (యథామమ-) సమరకండూల నిబిడ భుజాదండ కుండలకృత 

కోదండ వింజినీటం కారోజ్లాగరిత -వెరినగర = ఇత్యాది. 

అత “కుంజలికృత వేదండి ఇత్యనుష్టు బ్వ్బృ _త్తస్యపాదః." సమర 

కండూలి” ఇతి చ (పథమూాతీర ద్వ్యయరహిలే నైవ వాది, 

— సాహిత్య దర్చణమ్, 

మజి నన్నయ వచన మధ్యమున యకిమై తికల కేటగీతిపాద 

ముతో కూడిన వ తేగంధి వచన మిది: 
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“వ, అని దృష్టద్యుమ్ను౦డు మూగిన రాజపుతుబకు నెల్ల 

నెణుంగం జెప్పి దు)పద 'రాజపుతి+ం జాచి యఖల జలధి వేలావలయిత 

మహీతలంబునం గల రాజనందను లెల్ల స స్యయంవరం౦బునకు వచ్చిన 

వారు. ..... ౨ (ఆపన, ఆ, 170) 

అఖిల! జలధివే। "లావల।; యవల! యితమహీత। లంబునం। 

గలరాజ। 

ఇట్లు వచనాంతమున కల వృ త్తగంధి-_ 

“ఆరయు | చున్న౦త | ననతిదూ | రంబున. ..ో 

ఇది యదిమై[ తికల సీనపద్యము మీాది పాదము. 

ఇక వచనాదిని కల వృ_త్తగంధి = 

“కావున। సర్వ(ప। 'కారంబు! లనపకా। ర...” 

ఇదికూడ యతిమైతి/కల సీనసపద్యము మిది పాదము, ఇట్లు 
నన్నయ వచనముమొక్క_ ఎత్తుగడ అక్క_డక్క_డ పద్యముయొక్క_ 
ఎత్తుగడవలె నుండుట కలదు. 

“అంత డామ్యంతి। సంతాన...” (ఆప చ, ఆ, 115) 
బది కేటక్తి ఎత్తుగడ, 

““రణరం। గంబున। (దోణు. ..” (ఆ, పం న, ఆ, ర్స 
ఇది మ_జేశ్గము ఎత్తు గజ, 

ఇట్లు ఎత్తుగడ పద్యపాద భాగమాత)ముగాక పద్య పాద మే కల 
సులములును కాగచిత్కే_ ములు. కాని ఆయా పద్యపాదముల యతి 

“వను! ధర్మ ప। థంబున। నున్న । వాడి (ఆ. ప, న, ఆ, 113) 



కవితారీతులు 
695 

ము_త్తముమోద నన్నయభట్టు వచన భాగములందు వృత్త 

గంధి వచనము బహువిధ భానమానము, ఇట నొక విశేషము. 

“అనిన విని జనమేజయుండు వై శంపాయనున కిట్లనియె.” 

ఇది వచనము. వట్టి వచనము, పొడిపొడి మాటల పోడిమిలేని 

వచనము. ఈ వచనమునకు పిచిక జాత్యుసజాకి వృత్త 'తుణము 

పట్టించుట దుర్భటము. ఆఅలతిమార్సున గణమాత పరిగణనమున ఇది 

పెక్కు. అపరిచిత పద్యపాదములగుట అవకాశము. ఎట్లన, 

“అనిన। వినిజ। నమేజి 

ఇది పిభాతవృ_త్తేపాదము, “నజజరగ 

“అనిన। వినన్జ। నమేజ। యుడున్ వై.” 

గ మన'నై ఖరి ముఖ్యము, 

“అదియును నంబరంబున నగ్ని కణంబులు చెదరం 

బజకెంచి పహీరాజు పతీంబులు దాక వచ్చినంజూచి” 

(ఈ. ప. దిగ. ఈ 108) 

పద్యగమన మిట పితీయమానము. వృ శ్రమువలె వాసించు 

నదిం వృ _త్తగంధి వచనము అను వ్యుర్చ _త్త్యర్థమున కిది అనుకూలము, 

ఈదృశమైన వచనము నన్నయ వచనమున 
సమధిక ము, 

సమము నన్నయవచనము కావ్య సౌందర్య రచనము. 
అలతి 

సంవాదరూప సంభాపణము, రసోచిళమైన రచ 

ఆంధవాజ్మయ సుప్బభాత 

అనంతరక వులకు ఆరాధ్యమైన 

పదముల అలరింపు; 

నము “తెనుగు వచన మునకు "అలి వేకువ, 

మున అవతారమూర్తి నన్నయభట్టు! 
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అథిత్యహృదయము నన్నయ భట్టు వచవము. నన్నయభట్టు సమాస 

రవనమునకు నాటివ్యవహారము నాట్య శల అందు చతుర్నుఖ నంగా 

టక చరిళార్థైన గ్ర్యాణ వాణి కె. మణి రంగ పూజ, ఆంధివచన 

సాహిత్య సంగీత భంగీమధుర ఫణిత్రికి ఆద్యమహార్షి వాగనుశా సను దే, 

ఆ వాగనుశొసనునికాలము పదునొకండవ శతాబ్ది, పదునొకండవ శతా 

బని వచన వాజ్డయదశే నందినది. చై 7రద్యము నొందినది. వైవి 

ధ్యము ఫౌందినది, అనంతర వచన వాజ్మయమునకు అధ్యాపక 

వాణేయు అయినది నరళ, నంనాదు సమాన వచన సా_మాజ్యమది 

సమగ?వై భవము, పిత్యగ్ర) పాభవముల (పపుల్న నందనము. 

“వచనరచనకు దండ్రియట్టివాడు నన్నయభట్టు” అను డాక్టర్ కట్ట 

మంచి రామలింగా రెడ్డగారి కతపతే)ము (కవిత్వత _త్వవిచారము, 

పుట 195) ఆంధ సరస్వతి ఆందలమున అనర్హ రత్న ముకురము. 

అధస్పూచిక 

జ సులభ [గావ్యామైన అర్థమిది. “పద్య పాదభాగముల కలయో 

కతో వృ_త్తముల వాసన దోవించుచుండు వచన రచనము వృత్త 
గంధి. ..... వృ త్తేభాగములతో గూడుకొన్నట్టిది” అని కీ, శే, (శ్రీ) 
వటూారి (పభాకరశాస్త్రీగారు స్పష్ట్రపరచిన సంగతియ్ి, (సింహావలోక 

కనము, పుటలు 68 88.) అయినను వృత్త తగ౦ధి వచనము అనగా, 

“పద్యభాగములతో (పారంభమైై, వృ_క్తములని తోపింప జేయు గద్య 

రచన అని (శ్రీ) నిడుదవోలు వేంకట రానుగారి నిర్ణ యము, (అంధ 

వచన వాజ్మయము. పుట, 4.) మరి, “వద్యథాగవత్ అను స్థ సలమున 

మత్నుప్పతక్యయమునకు “_పారంభమై” అను చేంకటరావగారి “లాతు 
ణక సం(వదాయాక్థము ' నకు వారి గ ంభాంతర లత్యునమన్య య మిది 

కూడ గమనార్హము. “నన్నయ వచనమును _వారంభించు పట్టు 
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పద్యమువలెనే నడిపించును...” (తెనుగు కవుల చరిత్స)-వుట 120- 

125) మర్కి నన్నయ వచనమును “(పారంభించు పట్టుల” సర్వత, 

“పద్యమువలె నడిపించే "లేదు. “*(పారంభించని పట్లుల అనగా వచన 

మధ్యమున, వచనాంతమున “పద్యమువ లె నడివిం చక”పో లేదు, అయి 

నను మరి అట్టు _భాంతిపడి ఇట్లు లవ gలనణ ససున్వయము చేయుశు 

గాక, వతదర్థమునకు నన్న య భారతమును “నన్న యనాటి లిపిరితిని, 

నుచ్చారణరీతిని ము దింప” వలెనని నిడుదశోలు వేంకటరావుగారు 

నిర్ణయించుట ఎట్టిదో సాహిత్య'వే_త్తలు సమాలోచింతురుగాక ! 



నన్న య వచన రచన 
శ) (కొవ్విడి రామం 

“గద్యం కవీనాంనికవం వదంతి అనే నూకి, కావ్యకళలో 
గద్యానికిగల (పాథాన్యాన్ని “తెలియ జేస్తుంది. కాదంబరి వంటి గద్య 
కావ్యాలు) గీర్వాణ భాహలో (పభవించిన ఆణిముత్యాలు, రాజరాజ 

న రేం(దుడు, “అపార శబ్బళా.స్ర్ర పారగులైన మై య్యాక రణులును, 
భారత రామాయణాద్య సెక పురాణ (పఏణ్యులై న పెౌరాణికొలును, 

మృదుమథుర, రసభావ భాసుర. నవార్థవచన రచనా విశారదులై న 
మహాోక్షనులును. . .ఆడిగాగల విద్వజ్ఞనంబులు, పరివేష్టించి కొలువ, తేన 
కుల బాహ్మణుడైన నన్న పార్యునితోొ భారతాన్ని గుొంచి ముచ్చ 
టించినట్లు భారతావకారికలో వు-ది. 

ఆ కొలువులో వై య్యాక రణులు, పౌరాణికులు, తార్కి_కులు, 

వచన రచనా విశారద్యులైన మహాోకసులు వుండేవారు, అందుచేత 
అనాడు వచన రచనచేసే కవులకు (పముఖస్థానం వుండేదని మనం 
ఈఊాహపించవచ్చును. వారిని మహాకవుల కోవలో చేర్చుడ మేకాక, 

కేవలం పద్యక వితను చెప్పేవారిగురించి, (వాయక పోవడం గమనార్హం, 

గద్యాన్ని నన్నయ వవ (పయోజనాలకోసం వినియోగించేడో 
ఆయన గద్యరచనకు జిలుగుదిద్ది మెరుగుపెట్టి భారతంలో ఏవిధంగా, 

రచన సాగించాడో, నాటీ వాడుకభావకుం లేక తాననభావకు భార 
తంలో గల్క వచనానికి వలాంటి సంబంధం వుందో కూలంకవంగా పండి 

తులు పరిశిలించిననాడం నన్నయ గద్యరచనలోగల విశిష్టత, సువ్య_క 
మౌతుంది, 

వేంగీ జేశానికి నాయకరత్న మైన రాజవమహేం[దవరంలో, 
పరమానందంతో, మహామహీ రాజ్య సుఖాల్ని అనుభ వి స్తున్న రాజ 

రాజ నేశేం\దుడు, (పవర్థమాన మహామహే రాజ్య నిభవుండనిన్నీ, 
నిజ భుజ విక్రమ విజితారాతి రాజనివహుండనిస్నీ, నానా గుణరత్న 
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రత్నాకరుడనిన్నీ, నన్నయ వచనంలో కృళిపతిని కీ రించి, కొలువు 

కరూటాన్ని వ్మైంచేడు.పర్వాను కమణిక, పర్వసం[గహం,వచనంలో నే 

కత్రపర(నంఖ్యగల సంస్కృతే భారతాన్ని తాను ఏవిధంగా 18 

పర్యాలుగా విభజించేడో, పర్యసం_గహ శీర్షికలో బవదించేడు. ఉదా 

పహారణకు, “మరియు, మహారణ్యంబునందు గిమో గరవధయును, గృృష్ష 

పాంచాలా గవునంబును, సాంభకాఖానంబును” అని అరణ్యపర్వంలో 

గల యితర వివరాలను; గద్యలో విపులంగా పేర్కొన్నాడు కొసను 

కంద పద్య-లో- 

కం, అరణ్య. పర్టమనగౌా నారణ్య (పముఖ ఫోడశొంతః పర్యా 

ఛారమయి సకల సూరి సభార మ్యంబగు తృతీయ పర్వము 

వెలయున్ 

అని చెప్పీ జరిగి విరాటపర్య వివరణ గద్యత్ 'పారంభించేడు. 

సంస్కృత భారతంలో పోడ శాంతేః పర్వాధారమైన గాథను, తేను 

గులో ఒక్క పర్వంగా సంఘటితం చేసేడు. అతివ్యా్తైః అవ్యాప్రి 

దోపాలను పరిహరించి, యథార్హ్భృంగా విషయనవివరణ చెయ్యడానికి 

నన్నయ గద్యను చక్కగా చేపశేడనిన్నీ, యావత్తు మహాభారతం 

సారాన్ని (5700310) పర్యనంగహ సర్షికద్యారా నిరూపించేడనిన్నీ 

అవగత మౌతుంది. 

కన్ని అపూర్వ విషయాలు కూడా గద్యలవల్ల మనకు జెలి 

చేయి. కృష్ణదై ఇపాయనుడు మూడంసంనత్పరాలల
ో సంస్కృత భార 

తాన్ని ర చచించేడనిన్ని దానిని -జీవలోకంలో (పచారం చెయ్యడానికి 

నారదుడి, వితృలోక (పభారానికి దేవలుడ్ని, గరుడ, గంధర్వ, 

యతు రాతస, లోకాల్లో (ప్రచారం నిమి త్తం, శుకుడ్ని, నాగలో కా 

నికి సుమంతుడ్ని మనుష్యులో కనిక వై శంపాయనుడ్ని పంపేడని 

గద్యలోనే, నన్నయ, నెలువరించేడు. భారతంలో గద్యఖండిక ల సంఖ్య 

(87) 



690 నన్నయ భారతి 

కన్న పద్యాల సంఖ్య ఎక్కువే. పద్యాలలోగల భావో ద్వేగం, రామ 

ణీయకమైన ెలి, రసహ్ఫూ క్రి గద్యంలో "లేకపోవచ్చు. కాని గద్య 

రచనలో మాడ జపం "లేకపో లేదు. 

పరిశీలన నిమిత్తం నన్నయ గద్యాన్ని అనుసంధాన గద్యము 

(Link prose), విషయ వివరణ నిమిత్తం రచిచిన గ ద్యముూ 

(Narrative prose) వర్ష నకోళం ఉపయోగపడే గద్యము: 

(Descriptive prose) అలంకాం శోభితమైన గద్యము, (artiatic 

prose) గద్య లి (prose style) అని ఐదునిధాలుగా విభజించ 

వచ్చును. నద్యవై లిని పరిశీలించినష్పుడే నన్నయ వచనంలో [పయో 

గించిన భాషకు నాటి వ డుక భాషకు లేదా శాసనభావకుగల సంబం 

ధము మొదలైన విషయాలు చర్చకు వస్తాయి. ఈ బృవాద్తే తర 

కార్యాన్ని యమ్, ఫీల్, పట్టాను ఆ చేకీంచే వదీ శాలో సమర్థవంతంగా 

చెయ్యగలడు. ఘరానా పెద్దలుచేనే విందులో వడ్డనచేసే పదార్థాలమై 

మోజు పెంచడంకోనం ముందుగా, ఏపి నైజర్” లనే (దవపదార్ధాన్ని 

గాని ఒక మూతనుగాని యిస్తారట. అదేవిధంగా నన్నయ గద్య 

ర-చచనపై అభిరుచిని పెంచడానికి రెండు అశాగసాలు మాత మేగల 

సభాపర్వాన్ని (గహించి, దానిలోగల గద్యను స్థాలీపులాకన్యాయంగా - 

స్పృృశినాను. 

రాజనూయానికి ఏర్పాటు చేసిన యజ్ఞ వేదికను కన్నులకు 

కట్టినట్టు గద్యలో నన్నయ యెలా పర్షి ంచేడో చూడండి. Descri- 

ptive prose కి చక్క_ని మచ్చుతునక - 

“అంత ననంత వేదమూర్తులె న మైల, థౌమ్యులు హోతలుగా 

యాజ జ్ఞై వల్కుష్యండ ధ్యర్యుండంగా, , గె టై్య్రపాయనుండు (బ్రహ్మగా సుసా 

ముంటుద్తాతగా వీఠ్రల పతే శిష్యగణంబులు, (క మంబున మై తావరు 

యుండును నచ్చావాకుండును, (గావ స్తుతుండును, బలి పస్థాతయు? 



కవితా రీతులు 691 

'నెష్టయు, నున్నేతయు, (బొహ్మ ణా చ్చంసియు, నాగ్నీ (ధుండును, 

బోతయు, (బస్తోతయు; (బతిహ_స్తయు, సు_బహ్మంణ్యుండునుంగా, 

నారదాది (బహ్మస్టులు సదస్యులుగా, భీహ్మాది రాజర్జులు సహోయు 

లుగా, సర్వ (కియా సమ గంబయి, షడంగ సమృుద్ధంబయి సంపూర్ణ 

చవమీణాననాధంబయి సకల ధనభాన్య సమున్వితింబయి, జగన్నాథ 

రకీతంబయి నకల జనానందకరంబయి రాజసూయంబజతి రమణీయం 

అయిన. 

ఇంక వివరణ గద్య లేక Narrative prose లో సాధారణంగా 

నన్నయ కొన్ని ధర్మశాస్త్ర విషయాలను జొప్పిస్తూ వుంటాడు, జరా 

సంధుడు భీమసేన, కృస్తాస్టునుల శదురువచ్చి, “ఆ ద్వారమున బోలు 
| , ee ఇ ల 

సారగనగునె అని (పన్నించగా కృష్ణుడు, 

“దాషరంబున మి(తే సివాసంబును, నదాగరంబున, నమిత 

నివాసంబును, జొచ్చుట యిది బాహువీర్య సంపన్నులైన త,(త్రియు 

లకుం గ_ర్పవ్యంబు; మణి గంధ మాల్యంబుల యందు లమ్మై యుండుం 

గావున బలాతా_రంబున గంథమాల్యంబులు గొంటిమి నీ యందు 

Ana 

డ్యారంబుని "వెళ తారనే శా న్త్రవిపయాన్ని కూడా. ప్రై గద్యలో 

సూచించేడు. 

కావ్యక ళాశోభితమైన గద్యకు ఉదాహరణగా అదిపర్వ ద్వితీయా 

శాంసంలో క దూవినతేలు ఉమ ఎ(తవాన్ని చూపిన సందర్భంలో 

నన్నయ రచించిన సందర్భంలో నన్నయ రచించిన గద్య్భభాగా న్ని 

ఉదాహరణగా యిస్యున్నాను. సభాపర్యంలో యీ రకమయిన గధ్య 

నాకు కనపడ లేదు. అందు చేత యో ఉదాహరణ ఆదిపర్వంలో నుంచి 

తీసుకున్నాను. 
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“అట్టియెడ గ్మదువయు వినతయు వినో దార్థంబు వివారిలచు 

వార్పు కరివుకర నికరా ఘాతజాత నాతో ద్ధూత, తుంగతరంగా|గ 

సముచ్చులజ్జల కణాసారచ్చ టాచ్చాదిత గగనతేలంటై న దాని, నుద్యా 

నవనంబునుంబోలె బహువి దుములతాలంకృతంటై న దాని నాటక 

(పయోగంబునుం బోలె ఘన రసనపా(తే శోభిత రంగ రమ్యం న 

దాని దివంబునుం బోలె నహివుకర భరితంబే న దాని మజీయు, 

నన్నయ మహోదధిని వర్ణిస్తూ దాన్ని (దుమలతాలంకృతే 

మైన ఉద్యాన వనంలోన్సు నాటక (పయోగంతోను సరిపోల్చినప్పుడు 
' పయోగించిన ల్లి శోపమలు ఎంతో హృదయంగమంగానున్నా యి, 

సముదాాన్ని నాటక (పయోగంతో సరిపోల్చడం నన్నయ కావ్య 
కళ్యావె దుప్యాన్ని స్వతంతపోకడను సూచి స్తుంది, 

ఇంక అనునంధాన గద్య లేక (Link prose) ను తీసుకుం 
దాము, 

సంభాషణలో ఒక వ్య క్రి అడిగిన (పశ్న కుగాని వివరాలకుగాని 

సమాధానము చెప్పేవాడు? “ఇట్టనియొో అని ముందుగా చెప్పి, ఆ వివ 
రాలు తరువాత వచ్చే పద్యంలో చెబుతాడు - అంశు, పె _సశ్నకు 

దిగువ నమాధానానికి మధ్య యీ వచనం వారధిగా ఉపయోగ పడు 
తుంది. రాజసూయయాగం చేసేటప్పుడు, 

“నరసుతులమ్యొ దిక్కు_లకరిగి, మహీపతులచే నరిగొని ధనముల్ 
డేరలగ దెచ్చిన మార్గము బరువడి నెరిగింవు నాకు బరమ 

మునిం డా” 

అని అడిగిన జనమేజయునకు "నె వె శంపాయనుం డిట్లనియె అనే ఘట్టం 
తీసుకుచాం - జనమేజయుడు అడిగిన (పశ్న పద్యంలోవు- ది దానికి 
సమాధానంగా వైశంపాయనుడు అర్జునుని ఉత్తర దిగ్య్విజయయాత + 
గురించి సీన పద్యంలో చెబుతొడు, సై ప్రశ్నకు 'కింది సమాధానానికి 
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వారధిలాగ ఉపయోగ పడుతుంది. అని అడిగిన జన మేజయునకు 

వైశంపాయను డిట్లనియె” అనవ చనం, అందుకే దీనిని లింక్ (పోజు 

అం దాా౦* 

నన్నయకాలంలో అనేకమంది వచన రచనచేసిన కవులున్నారసి 

ఛారళావళారికవల్ల  లెలిసినా. ఆ (గంథాలు కాంగర్భంలో లీనమై 

పఫోవడంచేత, నన్నయ పద్యకవిళ్వాని3 ఏవిధంగా ఆదికవో,అ చేవిధంగా 

గద్యర చనకు కూడా (శ్రీకారం. చుట్టిన మహామహుడని మనము 

గంహించ వలసివుంది. అయితే నన్నయ'కాలములో
 పిభారంలో వుండే 

శ్రాపకు, భార తంలోవున్న భాషకుగల పోలిక్షల్ని సంబంధాన్ని, చెప్పే 

శాహతునాకు లేదుః ఛాపాకోవిదు'లవరో ఆ పనికి పూనుకో వాలి, 

కీ రికాయులైన గడుగు వేంకట రామమూర్తి పంతులుగారు 

రాజరాజు కాలమందున్న లుగుభాష అనే సుదిర్ధ్యమైన వ్యాసంలో 

ఆనాటి శబ్దాల స్వరూప స్వభావాలను గురించి చర్చించేరు. నన్నయ 

పరికల్సించిన నందంపూడి శాసనంలో గల “తాళ్ళజేవిఅనే పదంలో 

ఏ వార్టక మైన ఆకారమును చేర్చి నన్నయ, “అచే సీమిఅనే అర్ధంలో 

పియూోగించేడనిన్ని చేవు-!-అ చేవ అయినదనిన్నీ గిడుగు పిడుగు ఇద్భ్య 

ఉన్నది గాని మన కాలమందున్నట్టి ఏకారములేదు. అని (నాసేరు, 

భారతంలోగల భాషను కూలంక పగ పరికీలించగలిగినవా శే నన్నయ 

శె లిగురించి _పామాణికంగా (బ్రా
యగ లరు, నావంటి పరిమిత జ్ఞ్వనికది 

అసాధ్యం, 

భావాన్ని అనుసరించి శె లివుంటుంది. అందు శే ఆంగైయులు 

Sound echoing the sense అనా గరు, పద్యాలలో మనకు యా 

పద్ధతి విస్పష్టంగా గోోచరి స్తుంది. గద్యరచనలో కూడా నన్నయ, 

“అనిన విని జరాసంధుండు సటానము క్పాటన కుపిత కుంజర వై రియుం౦ 
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బోలె గడునలిగి పటుకుటిల | భుకుటి ఘుటిత నిటలుం డగుచు బురుపో 

త్తమున కిటనియె” అని [(వాసేడుగనక భావానుగుణ శైలిని నన్నయ 

పాటించేడని మనకు సుబోధక మాతుంది. 

ఇప్పుడు (వాస్తున్నట్టు చిన్న చిన్న వాక్యాలు, పజొలు 

పూర్వపు గద్న రచనలో కనపడను. ఎ౦త విరళమైన భావవితతినై నా 

వారు ఒకే “యూానిట్ో” లేదా వాక్యంకింద పరిగణిసారు. 

ఆర సం పదాయాలకు (పతిబింబం నన్నయ. నన్నయ మనో 
రా ఓ 

ధర్మం విక రుని వచనాలలో ఏవిధంగా గోచరమాతుందో చూద్దాం, 

ఇక్కు_రువృ్భద్దు'లై న భీమ్మ ధృతరాష్ట్ర విదు రాదులును, నావా 

ర్యులెన (దోణ, కృ సాదులుంబలుక కై రి, యున్న సభాసదు లెల్లం 

గామ(క్రోధాదులు దక్కి. విణారించి చెప్పుం డనిన, నవ్యరుంబలుక 
కున్న చేదిందు ధర్మ నిర్ణ యంబు సేసెద-నెల్ల వారును వినుండు. జూదం 

బును, వేటయు, వానంబును బహుభతు.ణాస క్రియు, ననునాలుగు 

దుర గకసనంబులం దగిలిన పురుముండు ధర్నువుం దప్పి, వర్తిల్లునట్టివాని 

కృత్యంబులు 'సేకొనందగను. కితవాహూతుండై. వ్యసనవర్హి యయి, 
ప రాజితుండయిన పొండవా[(జుండు, పాండవుల కందణుక్కు సాధారణ 

ధనంబయిన పాంచాలి బణంబు జేసెం గావున చాాపది యధర్శ్మవిజిత, 

యకోో_మలి, నేకవ స్త్ర నిటదోడ్కొ_ని తెచ్చుట యన్యాయంబనిన 

వికర్ణు పలుకుల కొడంబడక కర్టుండు వాని కిట్సనియె.” 
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శ) పోలే పెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి 

సారముతిం గవం[ దులు (ప్రసన్న కథాక వి'తార్థయు కిలో 

నారసి మేలు నా నితరు లక్ష్షర రమ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరార్గ సూ క్రినిధి నన్నయభట్టు తనుంగునన్ మహో 

భారం సంహితా రచన బంధురుండయ్యె జగద్దితంబుగన్ . (ఆది1-26) 

ఛారతావతారికలో ఆదికవి నన్నయ వట్టారకుడు తననుగుజించి 

తాను _వాసుకున్న పద్యమిది. 

ఈ పద్యంలో మనకు (పధానంగా నాలుగుపద్య్యాలు కనిపిగాా 

(పసన్న కథా కవిశార్థయు క్కి (దీనికి “కలితారయు క్షీ అపి పాశం 

తరం వుంది) అమరరమ్యత, నానారుచిరార్థ హూ కి శ్రీనిధి, జగద్దితేము. 

్టిగో ముదటి శెండుపదాలు నన్నయగారి కవి తానికి, 

మూడవది నన్న యగారికి విశేవణాలు. నాలుగవది నన్నయ గా రాసిం 

“చిన 'కావ్య_పయూజనం, 

అసలు సాహి హాత్యానికి (పయోజనాలు రెండు. ఒకటి ఆనందం 

రెండవది ఉప చేశం. అంశే ఏీతిజోధ, వీటిలో ఆనందం అనే (పయోజ 

నాన్ని (పనన్నక థా కవి తార్థయు క్కీ వలన, ఆవరరమ్యుత వలన్త ఉప 

దేశాన్ని తాను చెప్పిన సూ కుల వలన సాధించాడు నన్నయ. 

ఆం ధమహాభొరలేం చంపూశావ్యం, నన్నయగారు తాను చెప్ప 

దల'ముకున్న సూ క్రుల్న పద్యంలోను, వచనంలోను చెప్పారు, 

పద్యంలో సూక్తిని చె 'ప్పేవిధానంలో రెండు పద్ధతుల్ని పాటిం 

చాడు నన్నయ. ఒకొక సారి పద్యంలోని కాంతభాగములోక భ , లేదా 

ఒకవ్య క్కి తాలూకు నంభాషణ, చెప్పి; మిగిలిన భాగంలో కసిని 

దబుతుంటాడు. ఇది ఒక పద్ధతి. ఒకొక సారి పద్యం అంతటా గూడ 
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సీని మాతమే చెబుతాడు. ఇందులో కథగాన్క, కథకు సంబంధించిన 

పాతల _పనక్తిగాని ఏమో వుండదు. 

ఇతరు లెవరైనా మనకు ఆ పద్యాలని చదివి వినిపించినట్టయి'తే 
ఆ పద్యాలు వ్ సందర్భంలోవి! ఎవరు ఎవ౭త్రో చెప్పారు? అనే విష 

యాలు అంతె త్వరగా మనకు గుర్గుకురావు. ఇది మరొక పద్ధతి. 

మొదటి పద్దతికి చెందిన పద్యాలు సూక్తి కథాభాగం కలిసి 

వున్న వి-నన్న య భారతంలో కోకొల్లలుగా వున్నై, వాటినన్నింటినీ 

ఏవరించటం ఈ వ్యాన లవమ్యం కాదు, ఆందుచేత రెండ వపద్ధతికి 

చెందిన పద్యాలను- కేవలం సూ క్రిమాగతం ఉన్న పద్యాలను గుజంచి 

వీవరించట మే ఈ వ్యాసానికి ముఖ్యో ధైశ్యం. 

సరీశ్నీన శ్రహోనాజు శమోకుడి మెడలో చచ్చిన పామును వేసి 
వెళ్ళొడు. సమిోకుని కుమారుడు శ్చంగి కచుడు అనే మునివలన ఈ 

విషయం తెలుసుకొని కువితుడై “మాతం|డిని ఈవిధంగా అవమానిం 
చిన పరీవేతుడు ఈరోజు మొదలు వడురోజుల లోపల తక్షశ్రవిపాగ్ని 
దగ్గుడె యమనదనానికి వెళతాడు” అని శపించాడు. విషయాన్ని విన్న 
శమికుడు చాలబాధపడి, శృంగితో ఇట్లా అన్నాడు. 

“(కోధమ తపముం జెజచును 

_గోధమయణిమాదులై న గుణములంవాపుం 
(గోధఢధమ ధర్మ కీయలకు 

బాధయగుం (గోధిగాం దపస్వికిం జన్నే ? (అది. 2.172) 
ఆ తర్వాత శమికుడు శృంగికి తృమయొక్క_ (ప్రాశస్త్యాన్ని 

గుణించి చెప్పాడు. 

'క్షమలేని తపసి తపమును 

\బవుత్తు నంపదయు ధర శ్రావ్యా (ప్రభ రా 
జ్యము భిన్న కుంభమున త్రో 

యము లట్టుల య ధువంబులగు నివి యొల్లన్ (ఆది. 2_178) 
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ఓర్పులేని తాపసియొక్క_ తపోధనం, జా(గ_త్త వహించనివాని 

సంపద, అధర్నృపరుడై న "రాజుయొక్క రాజ్యం, ఇవన్నీ కూడా పగిలిన 

కుండలోని సీళ్ఫులాగా శణ'కాలంలో-అనతికాలంలోనే-నశించిపో,తె, 

cl అవలతుణాలవలన కలిో సద్యః ఫలితాన్ని వివరించటానికి 

నన్నయ చక్కని ఉపమానాన్ని (సయోగించాడు, 

తమ కన్న త్యాన్ని గుజంచి ధర్మరాజు (చౌపదికి చెప్పాడు, 

“కువముగలవానికిం బ్బథ్వి 

నమునకు నిత్యంబు విజయ సంసిద్ధి యగున్ ; 

తుమి మైనవాని భుజ వి 

(క్రమము గడున్ వెలయు సర్వ కార్య తమనమై. (ఆరణ్య. 1-228) 

తమగలవాడు భూదేవితో సమానుడు, అతనికి అన్ని పనుల 

లోనూ విజయ మే లభి స్తుంది. వాని భుజబలానికి క్షమకనుక తోడయి 

నట్లయి లే అతనికి సర్వ కార్యాలూ నణివేలు తె ం 

అ్మృకోధనుడి వైశిష్ట్యాన్ని గుణించి శుకాఛార్యులవారు "దేవ 

యానికి చెప్పాడు, 

అతను గొప్ప నియమంతో వేలకొద్ది యాగాలు చేసి యాచకు 

లకు ఘనమైన దహీణల నిచ్చినవానికంకె అధికుడట. 

“అనుపమ నియమాన్విత్నులై 

యనూనదవీణలం (గతుసహ(సంబులు సే 

విన వారికంటె న కో 

ధను 6జు గరం బధికుండం (డు తత్త్వ వి ధిజ్ఞాల్ . అది, 8-146) 

ఇతరులు మనపట్ల కోపించినప్వుడు మనం వవిధంగా (పవర్హిం 

చాలి? వవిధముగా మనలుకుంకే లోకం గారవి స్తుంది? అనేవిషయాన్ని 

అతనే ఆవిశకు చెప్పాడు, 

“అలిగిన నలుగక యెగ్గులు పలుకక బన్నము పడి యెడం 

దలపక యున్న తండ చూవె ధర దెజ్లడిలన్. (ఆది. 8-147) 

166] 
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బ్రతేరులు తనపట్ల కోపించినట్టయిశే, తను తిరిగికోపపడగూడదు 

తన మనసుకు కష్టం కలిోవిధంగా మూట్లాడినప్పటికి వినికూడ వినని 
విధంగా మానంగా వుండాలి, అవమానించబడికూడ దాన్ని పట్టించుకో 

గూడదు. 

అంకు నిష్కారణంగా అవమానించబడ్డ (పతివాడూ ఈవిధంగా 

జీవచ్చువంలాగా పడినుండాలని కాదు శుక్రుడి తాత్పర్యం, నమయానమః 

యాలు, తరతమ భేదాలు గుర్తించాలి. తొందరపడి మాటతూల 

గూడదు. ఒదిగి వుండటం చిన్నతనమేమో శాదు అని శు కుడి 
ఉధైశం. | 

“అనువు గానిచోట నధికుల మనరాదుూ 

కొంచె ముండు కొల్ల కొదువ కాదు 

కొండయద్దమందుం. గొంచెమై యుండదా” 

అన్న వేవుున్న గారి అధి పాయం నన్నయగారి ఈ భావపీంటి” 
లకీ | పతిబింబమే ' 

'కోధగుణాన్ని గుజించిన నన్న యగారిపద్య్యాలను ఈపద్యాలనూ 

చదువుతుం కే భగవద్దీతలోని న్లోకం గుర్తుకు వస్తుంది. 
“శోభా దృవతి సమో గన సమ్మోహాత్ స్మృతి వ్నిభమః | 
స్మృతి _భంశా దుద్ధినాశః బుద్ధినా శాత్ (పణశ్యతి " (2-69) 

(కోథవశుడై న మానవుడు నళించిపోతాడు అని సారాంశం. 
యయాతి ఘోరతపస్సు చేసి, తతృలితంగా ఇందలోశానికి 

వెళ్ళాడు, ఇల దుడు అతణ్ణి పూజించి, “సీను నీ కుమారుడికి రాజ్యాన్ని 

అప్పగించే సమయంలో అతనికి చేర్చిన నీతి వమిటి? అని అడిగాడు. 
దానికి యయాతి ఈవిధంగా నమాభానం చెప్పాడు, 

“ఎలుక గలవారి చరితలు 

గణచుచు సజ్జనులగోస్టి. గదలక ధర్మం 
బజుంగు-చు నెజటింగిన దానిని 

మణివ క నుస్థి ౦చునది సమంజన బుద్ధిన్” (అది. 8-202) 
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“(శ్రీరామ వద ర్తితవ్యం నరావణవత్ ” (శ్రీరామచందుని 
లాగా (పనర్హించాలి, "రావణునిలాగక్రాచు అని పెద్దలన్నా రు. 

కనక (పతీవ్య శ్ర మహాత్ముల నడవడి వవిధంగా ఉంటుంది ? 
అనేదాన్ని గుణించి "తెలుసుకుంటూ, సజ్జనులతోో స్నేవాం చేస్తూ, 

ధర శ(పకారాన్ని గుతించి తెలుసుకుంటూ, ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని 

ఆచరణలో పెట్టాలి. ఆ విధంగా వేసినవాటే ధర్మజ్ఞుడు 

“వివాహమైన లే ర్వాత ప్రీ ఎక్కువకాలం భర్తకు దూరంగా, 

పుట్టినింట్లో ఉండగూడదు. అట్లావుంశేు అవిడ  ఎంతజణిసాదీ | 

ఇనప్పటికి అపనిందల పాలౌతుంది, భార్యకు నిజమైనరక్ష భర్తవద్దనే 
ఉంటుంది 

కణ్యవుహార్డి ఫక్రుంతలను అ త్తవారింటికి పంపుతూ ఈ విష 

యాన్ని తెప్పాడు, 

“ఎట్టి సాధ్యులకును బుట్రిన యిండ్ల ను 

బెద్దకాలమునికి తద్ద తగదు 

పతుల కడన యునికి సతులకు ధర్మువు 

సతుల కేడు గడయుం బతుల చూె, (ఆది, 5-66) 

“అభయం సర్వభూ తేభ్యో పదా మ్యీతే (ద్వతం వమువము 

(రామాయణం. యుద్ద, 18.84) 

అన్నాడు (త్రీరామచం[దుడు, 

శరణాగత రత్షగణానికి మన సంస్కృతిలో గొప్ప _నాధాన్యం 

ఈంది. 

'ధ్రెర్యచ్యుతుడై (ప్రార్థించిన వాడిని అతిథి అభ్యాగతులను, 

భయపడుతున్న వాడిని, శరణు కోరినవాడిని, నంపటూానికి పాలుపదే 

దుర్మార్లుడికి ఈలోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ సుఖంఉండదు, 

ఈ సూక్తి వకచ(కపుర: బనాసీఐన ఒక (చావ్నాణుడు కుంతీ 

"జవితో చాప్పాడు, బకాసురుడికి ఆహారంగా వెళ్ళవంతు ఆరోజు ఆ 
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(బాహ్మణుడి ఇంటికి వచ్చింది, ఆ యింట్నభ్యులు “నేను వెళాతానంకే 

నను వెళతా” నని పోటీపడుతున్నా రు. పాండవులు కుంతీ సమేతంగా 
ఆ బాహ్మణుడి ఇంట్లోనే నివానం చేస్తున్నారు, ఈ దృ శ్యాన్నిమాసిన 
కుంతి *నా కుమారుల్లో ఒకణ్ణి ఆ రాతసుడికి ఆహారంగా పంపుతా” 
నన్నది. ఆ మాటలు విన్న _బాహ్మణుడు కంతితో తు మాటలు 

అన్నాడు, 

“ధృతిసెడి వేంజెడు వానిని 

నత్సిథిని నభ్య్యాగతుని భయన్లుని ధరగా 

గతుం జంపంగ నొడయబడ దు 

రతి కిహాముం బరము గలడె పరికింపన్, (ఆది. 6-274) 

“తనవద్ద పనిచే స్తున్న ఉద్యోగస్థులకి స'కాఎంలో జీతాలు 
ఇవ్వాలి" అనే విషయాన్ని నారదుడు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు, 

'తమ తమ కనియెడు తటి జీ. 
తేము గానక నవయు భటుల డార్లత్య వీపూ 

దము ేనివాని కవ 

శ్యము నెస్తొనరించు నతండు శ(కుండై నన్” (నభా, 1-88) 
“నకాలంలో జీతాలందకపోే ఉద్యోగులు బాధపడతారు. ఆ 

బాధ యజమానికి హోని కలుగే స్తుంది. అతడం దేవేందుడైనా నే 
“భూరి గుణోన్న తులనం దగు 
వారికి ధీరులకు ధరణి వల్ల భులకు వా 

క్పారుహ్యుము చన్నె మహో 

దారుణమది విషముకంకు దవానము కంెబన్” (నభా, 2-17) 
వాక్చారువ్యుం అనేది విషంకన్న, అగ్నీకన్న దారుణమైనది, 

క నుక గుణవంతులు, ధీరులు రాజులు దాన్ని దగ్గరకురానీయగాడదు, 
ధర్మరాజు రాజసూయాధ్యరంలో (శ్రీకృష్ణుడికి (పథాన 

తొ'ంబూలమిచ్చి గౌరవించాడు. శిశుపాలుడు దీన్ని సహించ లేక 
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పోయాడు, కృష్ణుని, భీమ్మని పరోత్షంగా ధర్మ రాజును గూడ నానా 

దు ర్భాహలాడాడు, తర్వాతే అక్క్క_డ వుండటం యిష్టం నేక, సభాభవ 

నాన్ని వదిలి బయటకు వెళ్ళాడు. 

అపుడు ధర్మరాజు వానివెనక-నే వెళ్ళి అనునయిస్తూ మై 

మాటలు చెప్పాడు. 

జూదం స_్తవ్యసనాల్లో ఒకటి. హట్న( కవరులో రెండవవాడే న 

నలమహారాజంతటివాడే అ వ్యసనంవలన నానాయాతనలు పడ్డాడు. 

అందుచేతనే 'జూధం పనికిరాదు” అంటున్నాడు ధర్మ రాజు దుర్యోధ 

నుడితో. 

కుటిల మూర్షులయిన కుత్సిత కితవ్ఫుల 

తోడం గడయగి జూదవమూడం జనదు 

దాన౭జేసి యర్ష ర్భ ధర్మ వివ్దతు 

లగుదు శెట్టినోరు బగములోన. (నభా, 2-167) 

పెద్ద పద్ద 'అనుభవాలలోనుంచి కుదించిన చిన్న చిన్న మాటలే 

సామతలు అన్నారు పెద్దలు. 

(పతి సూక్తి వెనుకా ఆ స సూ క్రి కారుడు అనుభవించిన, లేదా 

లోకాన్ని చదివి (గహించిన విషయం చాలా వుంటుంది. తన నమకా 

చీకులు, తన త ర్య్వాతివాళ్ళు స్వయంగా అనుభవించి "తెలుసుకున్న శమ 

అవసరము లేకుండా కవులు తమ అనుభవాలని సూక్తులద్యారా తమ 

జాతికి అందిసొరు. 

నన్నయ భట్లారకులవారు గూడ తమ నాటినమాజాన్ని, సమా 

జూసికి (పతిపింబమైన వ్యాసభార తాన్ని చదివి "తాము (గంహించిన 

విషయాలని సూక్తుల్యరూపాన తన భారతంలో నిశ్సీ ప్తం చేశారు, 

“నానారుచిరార్థ సూ క్కినిధి” అని సార్థక విరుదాంకితులయ్యా రు, 

కల. నీట. అన్. 
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శీ) యడవల్లి ఆదినారాయణ 

“వచియింతు వేములవాడ భీమునభంగి 
నుద్దండలిల నొక్కొ_క్క_మాటు 

భాపింతు నన్న యభట్లు మార్లింబున 

నుభయ వాకా ంఢి నొకొ_క్క_ మాటు.” 

అని కవిసార్వభౌముడు (శ్రీనాథుడు కాన్ఖండమున తనకు 
పూకుకై న కవులలో, తన కాదర్శ పాగయులై నవారిలో, తనకు 

చ్చిన మొక్కొ-క్క_ గుణమును స్వీకరించి తన కవితలో పొందు 
పరిచినట్లు చెప్పెను. 

“బుపివంటి నన్నయ రెండవ వాల్మికి” యన్నారు (శ్రీవిశ్వ 
నాథ. నన్నయ, తననుగూర్చి రాజరాజన కేం(దుని ముఖమున “తన 
కుల బాహ్నాణు. .. లోకజ్జ ౩ నుభయభాషా కావ్య రచనాఖి కోఖిను, 
నత్ప్సతిధాభి యోగ్యు”నని పల్కి ౦చెను. మహాభారత సంహితను తాను 
రచించులక్ష్యుము “సారముతిం గప్ం్యదులు (పనన్న కథాక లితార్థ 
యుక్తలో నారసీమేో లనుట యితరు బతరరమ్యుత నాదరించుటగా 
కౌళ్పెను. ఈ లమ్యసాధనకు తాను ోనానారుచిరార్గ సూ క్రి నిధి” 
యయ్యునట, ఈ సూక్తి నిధిత (మున నుభయబాక్సాఢిను చేరును, 
కాన “నుభయవాక్కొొడిమి” యన్న దాని నస్వరూపమేమో వివా 
రింతము. 

నన్నయ మార్షకవితాగామియ నియు, (శవ కవులు చేశ్తి జాను 
హోనుంగుల నుద్ధరించిర నియు, భాహ్య గారసగత చారి తకు లుద్దాటించు 
చున్నారు, లేవయుగము తర్యాతివాడగు (నీ్రీనాథకవి సార్వభౌముడు 
నన్నయ నుభయవాక్సౌాఢిను గలవానిగా నుద్ధ్గొ'వి ౦చినాడు, 
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వ్యాసక్ళత భారతము నాధారముగా దానిసారమును “కెనుగున 
రూవాందింప యత్నించుట చేతను, నప్పటికి సంస్కృత పండితాదర 
మును, రాజాస్థానాదరమును తెనుగుపొందని కారణమునను, తెనుగు 

సంస్కృత భవ మేయగుభాహ యను భావముకలవాడు నన్నయ యగు 
టను “(శీ)వాణీ గిరిజాకి అన నోకముతో “రాజక తిక న! 

ఎన్న కనును బహుళ పదెముతో తెనుగు ప. 
6 0 a) 

తరింప జెసెనేగాని, 'మార్ల' మార్లము నే యవలంబించి “చేకిిని వదల 

వలెననిగాని, "దేశ్ 'మార్లి మార్షముల విడదీసి రెండుగా చేయవలె 

ననిగాని యాత చూహించినట్టు నాకు తోపదు. తెనుగు నుడికార 

మును చక్కగా తన భారతమునం దె ల్లెడల పొందుపరిచి, సంస్కృ 

"తాం(దములకు భేదము పరిలీలించినగాని తెలియనంతగా వాడిన మహో 

మహుడు, ఆం( ధభాపోద్దరాకు నడుముకట్టిన మహోేద్యమ (పవర 

కుడు నన్నయ. శతెనుగుకవ్రులలో చక్కని నుడికారమును వెలయించి 
'కావ్యములందెల్ల దెనుగుదన ముట్టిపడునట్లు వేసిన కవులలో పథమ 

గణ్యుడు (శ్రీనాథుడు. కాళీ మహాపట్టణమునగూడ నాంధశ్వమును 

ము(దింపచేసిన జాతీయక'విసార(భొము డాతడు. అతడు నంస్క్ఫ 

'తాంధ్భ్రముల కుడి యొుడవము?॥ వాడగల సవ్యసాచి. అతని కావ్యములలో 

(వధితముగా క నృట్టునవి మహోోేజ్ఞ (లమైన పద్యరచనా లిఖ్సమును, 

నం'దె.ల్లెడలను (ప్రచురముగా భౌసించు తెనుగు సంస్కతముల పొందిక 
ఈ యందమున కాతనికి నన్నయ యాదర్శమట. 

అయితే తెనుగు సంస్కృత శబ్దములుగల మహోంధమున నా 

రెండు భాహషలపదములను కలిపి వాడుటగూడ నొక గొప్పయేనా! దీనికి 

వాగనుశాసనులును, కవిసార్వ్యభాములును కావలెనా అని అనసివిం 

చును, కాని కలిపివాడుటయీగాదు నాడుటయందలి (పౌఢిమ చూడ 

నలె, దీనికి నత్చ్రతిభాభి యోగ్యత కావలెను, 
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ముందు (శ్రీనాథునిలోని “ఉభయవాక్సొ" ఢిమిను స్టాలీవులాక 

ముగా మూాపుదును, 

ff | అయ . కలశాబ్ధకన్యకా కరపల్లవద్వయిా 

సంవావాన[ కియా సనముచితంబు, ” 

ఈ సీనవిక్షు పొఢసంస్కృత సమాసములతో (ప్రతిపాదమును 
కూడి యలరారుచున్న ది. 

“మకర కుండల వ(జమాణిక్య దీస్ర్రలు 
చెక్కుటద్దములప్రై జీరువార,ో 

ఇందలి మొదటి సగము సంస్కృత సమాసము. రెండవ సగము 

"తెలుగు, ఒకడానికొకటి తీసిపోని అందాల నంతరించు కొొన్న వి: 

సంస్కృత సమాసమున కుద్దిమెన తెనుగువాడి మెప్పించుట (శీనాజేత 

రు+కు సుసాధ్యము కాదు. 

““డాకాలి గండపెండారంబు దావువ 

బొమ్మల వైరిభూభులు వేల” 

ఇందు అనుగు సంస్కృతపదములు మి శీతమ్ములె నవి. 

“తనరేణు పరిమాణభాతు ధూలళ్ళీపాలి 
యలిక ంబులకు వింత చెలువ్రనొనగి” 

నన్న సంస్కృత సమాన సౌవ్ఫవమునకు తీనిపోసి, 

“ఘనమైన రారావు చనుదోయి రాయిడి 

నిలు వేదనడిమికి ఇెణపుమూాప 

తొలుకాజు హపెణబుగుదీగల నేలుకన్ను లం 

వడదాకి యొక్కి_౦త వాడుపాటి” 

నన్న 'కెనుగుపదముల యల్లి కసొంపుతో పద్యమును హుందా 
నముతో నడివీంచుటయు,: 
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“సింధూర తిలకంబు, చెమటచి త్తడిదాకి 

యలక్రభాగంబు నం, దసలుకొ నగ 

నని రెండుగ ణఇములు సంస్కృత పదములు రెండుగణములు తెలుగుపద 

ములుకూర్చి రెండు 'బాసలకుఖేదము  నేర్చరింప శేక్యముగానట్టు రచిం 

చుట (పౌథులకును (పతిభావంతులకునే సాధ్యమన సొవానమగునా! 

“వేనలిపాటపాట నజ వెం] డుక తోం దిలతండులాన్యయ 

(శీనటియింపగై సడలి 1 వేకనిచన్నులు పాలవంకై. 

కొనసియూర్చు వాలు౭డెలి కన్ను ల గల్కి_తనంబు పీడొ_నస్ 

మానినిహ స్హమూది యొక మంజులభాషిణి వచ్చె పిథికిన్ +” 

అందు తోనుగు(దనము పదములం బే కాక ప్మాతచితీణ యందునుగలదు. 

"ఎంటే 

“*-వేదపురాణ నా స్త్ర పద వినదవియసిమయైన సెద్దము 

"దువ కాళికానగర హోటకపీఠ శిఖాధిరూఢ య 

య్య్యాదిమశే క్రి సంయమివ రా! యిటురమ్మనివి ల్చె హా స్తసం 

క్షా దరలీలరత్నకట కాభరణంబులు ఘల్లుఘల్ల నన్, 

అనుచు నామెనే “ఆదివుశ కి”గా చూచియు “పెద్ద ముశక్తేదువిగా 

గుర్తించుచు. సంస్కృతమున వ్యాక రణజ్ఞ్య లు మురిసిపోన్రు పదప 

యాగ కొకలమును ముద్దుగా (పదర్శించినపాడు కవినార్వఫ "ముడు 

నన్నయ యూదృశమైన రచనలో (శ్రీనాథున కాదర్శమై 

యుండనోస్ప, 

నన్నయ (శీనాథుల పద్యరచనా శీల్చ్పమున ఛేదము బాలక లదు 

అందుచె నన్న యవిగాశేమాపు నుదాహరణములు (శ్రీనాథుని వానికి 

బాయలుగానుండ గల వేగాని (తొసున తూపగలట్టులుండవు, 

నన్నయ సంస్క తేమున వాల్మీకి రచనాశిల్పము గలవాడని 

(89) 
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శ్రీ విశ్వనాథులన్నది సరియైనది. సంస్కృతమున నార్భ రచనాశై లి 
విలశ్ష మైనది అది బాల నంత _స్తముగా నున్న ట్లు క న్నటి విమర్శించిన 

కొొలదియు రుచిరార్థదా యక ముగా నుండును. దానితో ఏ శేష్యవి శేషణ 

బంధమసుక్కు.వ. తెలుగునగుల యతి_పాన వైఖరి సంస్కృత పద్య 

రచనమున లేకున్నను విశేషణ విశేమ్యము లేక్రవిభక్రికములాటచే 
నంత్యము లొ కేవిధముగనుండి శుంతిచేయములగును,  చేకీయమైన 

((వాసయ్సు, అర్హులాత్మక మైన యతిమైలైయు తెనుగు పద్యముల 

గూర్ప్చుటయేగాక్ర నన్నయ యార్ష శె లియందలి యేకవిభ క్రిక విశేషణ 
ఏ శెవ్యబంధ (పాచుర్య సౌందర్యము నిందు గల్లించుటచే పద్యము 

లకురరమ్వ్యములును, హృద్యములునగుటయెగాక విశష్టములుగాకూడ 

కన్సట్టును. చూడుడు ! 

“-రాజకులెక భూషణుడు, రాజవమునోవారు, డన్యరాజ తే 

జో జయశొలి శె "ర్యుడు, విళుద్ధ యశశ్శర దిందుచం (దికా 

రాజిత సర్వలోకు, డప రాజిత భూరి భుజా కృ వాణధా 

రా జల కాంత 'శాత్రవ పరాగుడు, రాజమ హేం(దుడున్న తిన్, 

ఇందతరరమ్యత యెమి హృద్యత యేమి రచనాశిల్చ్బ మేమి హరాకోటి 

నందినవి. కాననే మురిసి (కీనాథుడు 'కానీఖండమున 

“రాజక శాంక శేఖరుడు, రాజకికీట వతంన ముప్పు ది 

(గాజ మనోభయంకరుడు, “రాజుల బేవర, "రాజరాజు, (శ్రీ) 

రాజమం (ద భూభువన రాజ్య రమా రమణిమనోహరుం 
డాజి కిరీటి కే_రినిధి, యల్లయ వీరనశేం(దు శున్న కిన” 

అని ' వాయక యుండలేకపోయును. మరల సిట్టిదే నన్నయ ' ప్రథమా 
శాగనాంతమున మజియొకటి “రాజ కులా_గగణ్య. ఎ అని (వాసి 

తనిసెను. ఈ పగ్గామందది మెప్పులు వూరగొన్నదో. ఇ-తకు నిది 
భారతమున ముదటిప్జెము, ఇందు విభక్తి (పత్యయములు తప్ప 
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తక్కి_నదంతయు సంస్కృత పదబంధ మే. ద్రది యంతయు నొక్క 

సమాసము చేయుటయో విస్తరించి (వాయవలన్లు, నంబంధవులతల్రు 
నన్నయ విరిచి అర్హ శైలి ననుకరించును. ఇందు సంటీ ప్తతయు, లోతు 
దనమునుగలనవు. (పబంధ్లై లలో వి_న్ఫృతియు, పాకట్యమునుగలన్రు, 
నన్నయ మై చు పద్యము సంస్కృత వాక్సౌఢిమకు మచ్చుతునుక, 

“పరమ వివేక సౌరభ విభాసిత సద్దుణపుంజవారిజో 

త్కె_ర రుచిరంబు తై, సకలగమ్య ను సులీర్థము ల, మహామనో 
వార సుచరిత పావన పయః ప పకిపూర్ణ మునై న, సత్సభాం 

తర సరసివ నంబుల, TG 

కందు మూడు వి శేషణాత్నకములై న సమాసములును, అయి పదాంతి 

ములె సంస్కృృతమునందలి యేక విభ_క్తికములగు విశేషణ విశేవ్య 
ముల యందము సించుచున్న ని. 

“తాం సనందన సంకాశం, మృుగపమీఖి రావ్ఫతొం 

హార పా) సాద సంబాధాం, కోకిలాకుల నిస్వనాం 

కాంచనోత్సల పద్నాళ్షి ర్యాపీఖి రుపళోభితాం.” 

ఇది అర్హ లి. ఈ రచనాపొథీమ నన్నయ సంస్కృతము నుండి 
(గహించి తేనుగున పొందుపరిచెను, ఇది నిగూడార్గ (పతిపాదకము, 

విశేషణములన ఏశిస్టార్థక ములుగ దో, అర్హ గోంథములం డిని తప్పక్ష 

య కయుండును. వాని సార్థక ర్థిము తరి చిమూచినగాని వాని అందము 

తెలియదు. అదియే “కసీం దులు లో నారసి మేలునాన్” అన్నది 

నన్నయ. కాన సంస్కతేక వుల సంపదాయము 'లబుగనివారికి 

నన్నయ వ్యర్థపడానుబంధిగొ కన్సట్టు. తెలిసిన వానిని రుచిరాక్థ 

మూర్తిని శీసాథు డుదేశించియ యామెచ్చు కొనుట, 
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జాతీయత, నుడికారమను పదములు మనము వాడుచున్నా ము 

ఒక్క_క్క_జాతి కొకొక్క._భావనా రీత్రియ్క భావ(పకటనా వై ఖరియు 

నుండును. ఏజాతి నుడికార మాడాతిదే, అందుచే నన్నయ సంస్కృత 

భారతేమునందలి రహస్యములను, అందమును, సారమును మాలేమే 

(గహించి తెనుగు మూనలోవోసి “ఆం ధకవిత్వ విశారదుడంలిగా 

“లిక్కనోచే. గణుతింపబ ఉను. ఒక భావమును పద్యమున రూపాం 

దించునపుడు దానిని సంపూర్ణ ముగా చి తించుశబ్బములు యతి పానలు 
ఛందము నెన్నుకొనుట యొక జాగ్రత. డానినిమించి యేకొసననుండి 

చెప్పినచో భావమునకు దీ_ి కలుగునో తెలియుట యొక (ప్రత్యేక 
జాన? సె బది సామాన్య కవులకు కొణత గానుండును. నన్నయ భావము 

నుద్దప్తముగా _పకటించుటయేగాక  జాతీయముగాగూడచేని విశిష్టతను 
బాటును. చరొడుడం! . . 

“భూనుతకీ ర్తి, (బ'వ్మ్నాణుడు 

సుట్టుడు, క్ ననవుట్టు ను.త్తమ 

జానము. * 4౨4 644442౧646 
ఠా 

"(బాహ్మణుడు వుట్టటంతో శే యివన్నీ పుట్టుత వి” అనునది మన 

మిప్పటికిని చేయు వాక క్యర చనావై ఖరి. ఇది మన జాతీయము. పుట్టున 
వన్నియు ముందుచెప్పి, . _్రబాహ్మణుడు. సుట్టుటతోడనే అనునది 

తర్యాత పెట్టిన చో సీద్ప్పియుండదు. 

రకు oo 

“గ్రల్లదుడైన యొక్క_కుల పాంసను శేసినదానతత్కు_లం 
జెల్లను దూవి  తంబగుట యేమి యపూర్వ్యము?” 

ఈ మాదిరి  వాశ్యవిన్యానము. 'తెలుగులది. ఇందలి ద్విత్వలకారము, 
“ఎల్ల నున “అంథ” అను దాని నమగ)త భావమునకు నిండుదనమును 

కరార్చుచున్న వి. సంవూొర్ల మైన సంస్కృత . సమాసాదిక ర చనముగల 

సము(దవర్ణ నము చూడుడు! 
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“అలఘు ఫణీంద)లోక కుహూ రాంతర దీ_ప్పమణిస్సుర (త్పభా 

వలిగలదాని, శశ్యదుద వానమహావత శీతవీడొతా 
చలము ని సౌఖ్య హేతు విలనద్బృడబాగ్ని శిఖాచయంబులన్ 

'వెలిగెకు దాని, గాంచి రర విందనిభానలమె హో దధిన్.” 

సరళమై పిసన్న మైన వే లమాధుర్యముతో సంస్కృత పదరచన 
యిం జెట్లుసాగినద్ చూడుడు రెండు పెద్ద సంస్కృ తనమాసముల 

చివర “గలడాని”, “వెలిగెదు దాని అని ముగింపుచేసి రచనాశిల్పమున 

మెరుగులు చూిను. వర్ణ నలు చేయునప్పుడు వన్వ్వై దొౌ_త్స్యమును బట్టి 

సంస్కృత నమాన 'చాహుళ్యముతో పద్యరచన సాగించుట నన్నయ 

లీళ్రు, సంభాహణ్ణాబుయందు మృదులాతి మృదులమైన తెనుగు నుడికా 

రము లందు నరళ్నతెలి నుపయోగించుట యీతని నేర్పు, 

'దెవయానీశర్మిష్టల సంభాషణము చూడుడు : 

దేవయాని: 

“లోకొ త్త రచరితుండగు, 

నా కావ్యుతనూజ నీకు నారాధ్యను నే. 

(పాక టభూసుర కన్యక, 

నీకట్టిన మైలకట్ట నేర్తునె చెపునూ.” 

ఈమె (బాహ్మణి అశ్మాభిమాన, కాన సంస్కృత పద 
బహుళ రచన ఉదా త్తతా సూచకముగా నామెను భార్చి నంతవరకు 

చేసెను. 

న ర్చి షః 

“మాయయ కు పాయకపని' 

చేయుచు దీవించి |(పీయముచేయుచునుందున్- 

మోయయ S$ వెండీమహిమలు 

నాయొద్దన పలుకనాకు నానయు లేదే,” 
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ఆభిిజాత్యగర ము దేవయానికి, అధి కార గర్వము శర్చిష్టక. రజోగుణ 

మూర్తి శర్మిష్ట. దానిని 'నాయొద్దన పలుకిలో “రామస్యగా(తమసి” 

అనుదాని వ్యంగ్యదై భవమును తెనుగుదనముతో రూపొందింపవేసిన 
వాడు నన్నయ ఈ పద్యమున శర్మిష్ట "దేవయాని నెంత తక్కువగా 

చూచినదో కానవచ్చును, ఆమెను బుగలు పొడుచుచున్న దా యన్న 

ట్లున్నది రచన, పదములకూర్చులో పాతల నాట్యభంగిమలు చితి?ం 
చుట (పౌఢమ కాదామటణి ఈ రెండు పద్యముల పదములకూర్చు 

త ద్భ్యావములకు, తద్దతనాయిక ల రూపములక్రు ( పతిబవింబములుగా 

నున్నవి. అని శర్మిష్ట “నాకట్టిన వుట్టంబు నీకుం కట్టంగాదుగా కేమి ? 
అని విసిరినది. 'చేవయాని “నీకట్టినమైలొ యనగా శరి పహ “నాకట్టిన 
వుట్టంబాని మార్చినది (పత్యతురము నింత జాగ త్తగం వాయు 
జాణతనముగలవాడు నన్నయ, 

సంస్కృత కావ్యాలం కారిక్ష మ ర్యాదలన్నియు పుణికి పుచ్చు 

కొని నన్నయ 'ఉభయభాపా కావ్యరచనాభి కోభితు డై నట్టు పతిఘట్ట 

మునను మనకు కన ఎట్టును. 

నూతనున్న దేవయానిని యయాతి యుద్దరించుట. 

“జలధివిలోల వీచి విల నత్కలకాంచినమంచితావసీ 
తలవహనతుమంబయిన దతీ ఇవా స్తమునం దదున్నమ 
ద్ద దురుభుర్మ వారికణ క మ, రాబ్బమువట్టి నూతిలో 

వెలువడ కోమలిం దిగివె విిశుతకీరి యయాతి పీ9తిత్రోన్”” 
ఇందు ఆరెండు దీర్ణ సమానములుగలను, ఒకటి యయాతి దఠీణ 

హస్తమునకు విశేషణము. రెండవది చేవయాని కరాబ్దమునకు విశేష 
ణము. ఈ సమాసముల యాందాత్త్యము వారి పాణిగ )వాణమునకు 
గల సమస్థితిగతులను తేలుపును, నూతిలో వెలువడ లాసటక్రా సమూ 

సములు కలిసి చేదుుతాడుగా నైైనని. మొత్తము రుచి రార్థద్యూతకమై 
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సాత్విక భావోప పనంపన్న మై రనపోవక మగుచున్నది. పాణి_గహణము 

వ్యంగ్యము. “ఉద్ధరించుట యను నభ్యర్థనము,; పెకీ లీయుటకును, 

పాణి గవాణమువేసి భరించుటకునుగా చమత్క_రింపబడినది. వినతా 

కదువల నంభాషణ మెంత సుకుమారమైన తేనుగు నుడికారమును 

జూపునో మాచుడు : 

క_దువ (వినతంజూచ్చి) : 

“చూడవె! యల్ల యతిధవళంబె న యశ్వంబునందు సంపూర్ణ 

చం దునందు నల యుంబోఆ నాల పి) బేశంబున నల యె యున్నది.” 
౧ య — 

వినత (నగి) : 

IE కన్నులం జూచితే యక్క_! ఎక్కడిది నల్ల! యీ యశ 

రాజుమార్శి మహాఫురువ కీర్తియుంబోలె నతినిర్భలంనై యొష్వు 

చున్న యది,” 

నన్నయ వచనరచన యందము ' తెనుగు కవులలో నేరికిని 

సంపూర్ణ ముగా చిక్క_ లేదన్న సత్య దూరముకాదు. 

ఇట్టి వే చక్కని విశిష్టిపయోగములు నన్నయ భారతమునగల 

విందు వూావుచున్నాను. 

“ఎరుకగలంరె మగువలెందు; మాయీదాస్యము; నీకు చిత్తము 

గలేన్సి సీతదర్ధమకాగ; కడుగూర్చు మృతులు, నీవు మాచుట్ట 

మవపోళ నెమ్బితోడ నవహితుండ'నై మాసల్కు-_లాదరిందికి; ఇప్వడు 

(పొద్డులేదు; కచుండు చేనియున్ రాడు, నీవును చూచితట్టి నసభనేనిపినం 

బడడేయు గంబులన్ (నుట్టుక్నుక డుచోద్య నుయ్య;మివచ్చు మెటింగి నేని 

పరికాొడు, నారకములు, కుశా గీయబుద్ధులు, దాని చేతులాడక యుం 

డెన్; ఇబ్ల డయిడు; భవన్ని దేశ సం(శ్రయమున నున్న మూక ధిక 

వ (తుజయంబగు కేమి పెద్ద! ఎంతవారు చొచ్చునప్పుడమ్మని శ క్రించేసి 
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( మోగుదీనినే | క్రీనాథుడు నై పధమువోఎంతవారలు లేరుగా నింత నంత, 

ఉవిద మనచారవలేగదా యున్న వారు” అనెను, తన వొడవు చూపు, 

లావుచూపు, మూ ర్రమైన ధర్మమ్నునుబొతె; జీతముగాన కనవయు, 

బుణములిచ్చు, న్నార్తయంద జగము వ ర్తిల్గుచున్నది. బిఖీపి కలు, 

ఫాగడుచుండరా బె (వొద్దువోక; ఆవజ్జి చేయు, అరుంతు దుడు;అనపా శ 

యర; మిక్కిలి కన్నులు; జూదమ్మాడంగ 'కాన్సనాకు, అసురముడిగి 

పడియు, కన్ను మాయడు నాకున్” *“నిిదరాదూ కంక నిది (పెఢ 

మును సుందరమును, 

“క్షత)వరుడై న విళ్వా 

మి తునకు పవి (తమైన మేనకకున్ స 

త్పుుతినయి బొంకువలుక్ణంగ 

ధా తీతలనాథ యంత ధక్మే తర సో 

ఈ "మొత్తము పద్యమునకు నాయకమణిగా "అంత అను చిన్న 

తెనుగుపదము కూర్చబడినది, రెండుభాపలలోను నెక్కడ నేశబ్దము 

వాడిన దీ ప్రి కలుగునో దానిని వాడుటణయే యతని లత్మ్యముగాని య్ 

యొక్క. భాపాపదముపైనను (ప్రత్యేకమైన మోజు నన్న యకుండదు. 
ర్రిక్క_డ సీపదముతప్ప నన్య మేదియు నింత సొగసు గూర్చదుగడా,. 

దీనితో ము త్తేము తత్సమపదబంధము తెనుగుదనము వహించినది, 

ఇట్టిజే (కాపి “నిట్లు చేసిన ఖలున్లోని “ఇట్లు ఇది పాతను సన్ని 
వెశమును కనులయెదుట బెట్టును. 

“ఎందుల చాన వేకతమ యియ్యమున "నది నోడసల్పుచున్ 
సుందరి నీకునుస్కి. యిది చూడగదా నుచితంబటె? 

కవి సంభాహణాత్శక శైలి ఇక పర్షనముచే 

““మందమహోనోజ్ఞ హాసముఖ మండలమె కి మృగావీచూచి నం 

(క్రందన సన్ని భున్ నృపతిం గన్యక యిట్లనిపక్కె_ టపీతితోల 
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ఈ నాయి కావర్ష్మ నమును తత్పన్ని చేశ చారుత్వమును సీ సుకు 

మార వర్ష సమావేశమున నెట్లు చి త్రింపబడినదో భావింపుడు* ఇందలి 

చిందుపూరక డకార్శపాస మో శృంగార సన్ని వేశమునకు తళుకు 

పూత, 

పెద్దన మనుచరిత)మునందలి సౌందర్భములను నన్నయ ఘట్ట 

ములనుండియే .గహీంచెననుట సుస్పష్టము* (సతిశేబ్ద సార్ధక్యమును; 

అర్గగాంభీర్యమును గలిగి సంస్కృృలేమున మేటికవుల కావ్యములతో 

తులదూగదగిన శిల్చ్పవై భవము గలది మనుచరి (తే. 

“ఎందుండి వచ్చి తిందుల 

శందులేకేగుదు మహామునీశ్వర విద్య 

దం౦దిత !...... అన్న నన్నయ పద్దెముుః 

“ఎందుండి సుదుబోనుచు టల ద 

తించినార లిపుడు విద్యద్యందిత. - . 

అన్నదిగా నై_నది మనుచరి తలో, 

నారలుగట్టు కూరలశ 

నంబుగ నుగ )వనంబులో” 

అన్నది యథాతథముగా నెజ్జున ౧ కొనెను, 

క గండం “జజల జలధర ధాన గంభీర రవంబుని నన్నది 

(శ్రీనాథుడు నలునకు 1పావృ కే.ణ్య పయోధర ధ్య్వానగంభీరం బై న 

'ఊులుంగుగావా డెను, 

“అమలసుధార వ్యు హార @ స్టలేలంబుల 

నవకుసుమవూమోద నందముల 

కృతకాది కందర (డ్రీడా గృహాంగణ 

వివిధరతో్నో పల "వేదికలను 

కలహంసకలనాద కమనీయ 

కమలిసీదీర్టి కామై కత తీరములను 

90 
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అను సీస సౌందర్యము (క్రనాథుని నాకర్షించి యుండబోలు, 
నన్నయ సీసములు రెండు రకములు- కథా కథన సిన మొకటి, 

వర్ల నాససిము రెండు, మొదటి వానికి నమరులిగాని చక్కని తీర్చిదిద్దిన 

పాద్శక్రమముగాని యుండదు. వై సీసము రెండవ రకమునకు చెందును. 

ఇవ్ నన్నయలో తక్కువ. (పబంధ కనృలు రెండవరకమువానినే 

ఎక్కువగా నవలంబించిరి. (శ్రీనాథుని సీసముల హొయలు చెప్ప 
రానిది. 

“వచళ్ళీ?, జయలి భూావణశీ” వంటి మధ్యాంతములందు 

(శ్తీకారముతోగూడి నేడు సారస్యతే పీయుల మోదమునకు పట్టులెన 

పోఢ (పయోగములు నన్నయ వే. 

“నెటి కుబులున్ విలోలసిత నే త్రయుగంబును నొప్వలొల్కు-వా 

"తెజయును దీని యాననము తెల్సి కరంబు మనోహరంబు నా 

యెతిగిన యంతనుండి సతి నిట్ట ఎతాలలి తాంగి చూచి యే 

నెజుగ సుశేందకన్యకలు నిట్టిరె రూపవిలాస సంపదన్,” 

ఈ పద్యము నన్నయ యుభయ వాక్చొఢికి చక్కని మచ్చు 

తున్మ_ తెనుగు నంస్కృృతములు చేర్చరింప జాలనంతగా యదికి 

పోయినవి. 

ఇంద పన వర్ణ నమునందలి వృత్తములు (పబంధముల పుర 

వర్ద నములకు మాతృకలు, 

“గంగ నిజాంగదీప్రు అనగన్” 

అన్న వృ_త్తపద బంధము 

“గంగాధర వింగజటా 

సంగమ వుంగళపవిశాల చటులతరంగన్ 

గంగానది సేవించెన్ ” 

అన్న కందమునందలి బిందుపూర్వక గ కాఠ _పాసాను\| పాస 
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లును తర్వాతి కనుల నదీ పర్వ తాది వర్ష నల శబ్గాలంకారములకు 

(పక్యేక తె లులకు మూలములు. 

ల్ (ణదనుకింకిణీక లిత “కాంచన కాంచికలాపమున్ 

రణ న్మణిక ల సూసురంబులు సమధని, =? 

ఆన్న దాని కమ్మనిశై లి బంధము, “రణన్న్మణి” యను దాని 

విరుపు నందము న్ర్యాణికి బంగరుగంటల మొలతాడు గదాం 

“సంకులమిళలితాల్లీ నీల పరి 

కుంచిత కోమల కుంతలన్ 

గకుంతల యను కన్యక న్ “నియ” 

నన్న సమాస సౌరభము యావత్కా-ళి దాన శకుంతలా సౌంద 

ర్భము నాచికొన్నా డన్న దోనమా ! 

సభాపర్వమున నన్నయయశైేలి పరిపక (మె పరాకోటి నందినదా 

అనిపించు. ఈ భాగము చాలానరకు నాటకీయ శిల్పసంపద గలది. విసు 

పాలుని యుపాలంభన వాక్యములు, ఆ పాతను ఆ సన్ని వేశమును 

కన్నుల యొదుటనే పెట్టును. ఇట్టి వాక్సా/ఢిమ మరెందు నింతగా 

కానరాదు, 

“తనికి గూ ర్తులేని ధనమి త్తు రభీష్టములై న కార్యమున్ 

మతి నొనరింతు రిస్టుడని మంతురుగాక, మహోతు ఎతైన భూ 

పతులయు, వి(పముఖ్యులె సభన్ విధిదృష్ట విశిష్టపూజనా 

యతికి ననర్హు నర్హుడని యచ్యుతు నర్చితుజేయ బాడియే.” 

పా్యతముఖమున కవి చెప్పింపదలచిన భావ ముద్దీ షమై. స్పష్టమై 

సూటిగా శరమువలె నెట్లు వచ్చినదా యీ నాక్యర చనా విన్యానము 

శెనుగుందనమునకు ఫొలిమేరగాదో ఆలోచింపుడు. “మోకు కావలపిన 

వాడై తే యింటికి తీసుకొనిపోయి కట్టపెట్టవలెను. గాని నభామ ర్యాద 

నుల్ల ంఘీంచుట” అను శిశుపాలునిభావమును చక్క_గా చి(తించి 

కృతకృత్ను జై నాడు నన్నయ, 
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“చనబేడికి దార [కియయున్క 
జెవిటికి మధుర గీతియును, జీకునక' 

త్యనుపమ సురాపదర్శనమును,” 

ఇందు “వేడి, చెవిటి, చీక” అనునవి “తెనుగు మాటలు ్దార' 
క్రియ మధురగీతి, అత్యనుపవు సురూపదర్శనము” ననునవి సంస్థ 
తము, ఇవి యొకడానిమించి యొకటి దీర్గ ములె పెంపుదలను చూపు, 

న్నవి. తేలుగుపదము లంగవికలుల బోధించును. సంన్క్బృతమునవి: 
వారి కందని నిషమయమును నీసడింవునకీ భేదము కల్పింపబడినది. 

ఇ 
[ఈ మునిప లై నుండుటిది యేల? కరం బనురాగ మొప్పగా 

భామిని నాకు భార్యవయి భాసుర లీల న శేషరాజ్యల 

థ్రీ ఎనవానీయ నాఖ్యముల మేలుగ నందు మనిందికేందు పా 

దామలతుంగహర్యముల హరి హీరణ ్ రాయకుట్రి మంబులన్.” 
'“ఈమునిపల్ల” చాల యల్బభోగసూచకము. ఆమెకు తగనిది. 

అతనిని చేపట్టిన-చో వచ్చులాభము సంస్కృత సమాసాలలో పోనుపో 
నుదడా_త్తీముగా నుండునట్లు తద్భాన సూచక పదబంధముతో సాగినది. 
ఇదే కందుకూరు రు దఠవి 

“అకటా ! చేరెడు జశేలకుందగడె ? 

సప్తాంభోధి 'వేస్తీభ వత్సక లోరప కలాప... 

_ అను పద్యమున చేసెను, “చేరెడునేలి అను తెలుస పదయుగ 
భీము మిగిలిన మొత్తము సమాసమునకు మెరుగు పెట్టినది. ఇది రెండు 
ఫిన్న స్థితిగతుల నరాపవలసినప్పృుటి రచనా విధానము. 

“భూరిగుణోన్న తులన దగు 

వారికి ధీరులకు, ధరణివల్ల భులక్రు వా 

క్చారుష్యముచ న్న మభ 
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చారుణమది విషముకంెకు దహనము కంటెన్” 

ఈ పద్యమున నన్నియు సంస్కాతేపదములే. తత్సమములై నవి, 

భాసించును. సర్వ సులభముగా నున్నట్లు కన్పట్టు. ఈయన నీతులు 

ఈరకపుతేలిలో ఉండును. ఏశుల బోధించుటలో మర గ్ర మేమియు 

నుండరాదుగ దా, అందుచే సిట్టి ఘట్టములు స్ఫటిక నైర్మళ్యముగ ల 

సుస్పస్థ్రభా వబోధకములుగా నుండును. 

“మూర్ధ ఫు శిశుపాల” అనునది చాల చక్క-ని రూపము. కశ 

మును తక్కువ యిక్క_రములలో బాగుగా స్ఫురింప చేయవచ్చు, 

తత్పమములలో చి|తమ్ములై న రూపములనో ్ న తయారైె_ వాడబడినవిః 

“గణవృద్ద నిదియొక రూపము. 

తెనుగు వాక్య రచనా నిన్యాసమున నందముచిందు మటికొన్ని 

యుదాహారణములు చూడుడు | 

“ఎడపక యర ర్ట మచ్చుతున 

కిచ్చితి, మిచ్చిన దీనికిం దొడం 

బడమనసని...... ౩” అను సహాబేవు వాక్యము. 

“ఏం, ఇచ్చాం, ఇస్తే, కాద నేవాజెవడో రమ్మను నరాసొంో 

ఈ ఊతలో నీ భావము ఛితింపబడినది. దానికి “ఇచ్చితి మిచ్చిన” 

ఆనునఏ పోవకములుగౌ వాడబడినప్ి, 

ఇతనికి నిట్టు నన్నూ రక ఎగ్గులువల్క-గవోలె గాక (ఊరికే 

తిట్టటానికి సాగిందిగాని -ఖేకవో తేని అశ్చర్య (పక టనక'ఆహా, ఊహో” 

శబ్దములు వాడక వాక్యర చనలోనే దాన్ని ద్య|ోతింపశోయుటకు “అర్హ 

'రా|తేంబు నపుడుగాని కుడువదమై?” అనుట (పౌడీమ. ఇవన్నియు 

వ్యంగ్యృవె భవము నంతర్మూతే ము చేసికొనిన వే, 

బట్టు భయ 'భాహల శబ్లములను వాడుటలోని వై ఫపుణ్యమున 
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నన్నయ కావ్యముల శిల్పసంపద నంతను వెల్లి విరియించినాడన్న నతి 

(శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు నన్నయాదుల యందములన్ని యు 
తన కావ్యముల గూర్చినట్లు చెప్పికొనుట నత్య మే. ఇవన్ని యు (శ్రీనా 
థునిలో జూపుట పికృతముకాదు, కావున నుసేతీంచితిని” 

నారస్వతే (ప్రక్రియలో, (పయోగములలొ, అందములు న్వాను 

భవమున నెటుంగవలెనేగాని దిజ్మా తృముగా జూపిన విమర్శల వలన 

సంపూనర్లానందము కలుగదు. అయినను నాయాపీనంతవటుక్రు, నా 

నేర్చినంతకు, స్టాలివులాకముగా జూపితిని సహృదయులు (గహీం 
తురు గాక ! 
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శీ) వి. సత్యన్నారాయణ 

వచనము. గద్యము తెలుగులో దాదాపు యేశార్థమున (పయో 

గింప బడుచున్నది. కొన్ని తావుల-అనగా అశ్వాన గ ద్య మొదలగు 

చోట్ల మా(తమే “గద్య” అనేగానివచనమను వాడుక లేదు. సంస్క 

తములో గద్యకు వచనమను నామాంతరము లేదు, నిజమునకు పదమనే 

పదము సంస్కృత పదమైనప్పటికిని అది భాషలో గ్ ద్వకు బదులుగా 

నాడబడశేదు. దెలుగులో యె కాలమున అది గద్యకు మారు జేర 

యిందో చెప్పలేము గాని నన్నయ కాలము నుండియు అవి పర్యాయ 

ములై యుంగుననవచ్చును. “ నవార్థ వచన రచనా విశారదు”ో 

(1-1-8) లను చోట వచనమునకు వేరే అర్థమున్నను గద్యమునకు 

పర్యాయమైన వచనమును కూడ నన్నయ మనసునందుంచుకొనియే 

_పయోగించి యుండు ననుట అససుంజసము'కాదు, “వచనము లేకయ 

వర్ణ న-రచచియింపం గొంతవచ్చు ం* (నిర్వ రా, 1-15) అని 

తిక్కన పేర్కొనుటచేత తిక్కన కాలము నుండి అవి పర్యాయములే 

యని మాతేము మనము ఖచ్చితంగా నిర్ణ యింపవచ్చును, 

సంస్కృృృతములోను కన్న డములోను దాదావు పదవ న-ఆాబ్లి 

నుండి చంపూ కావ్యములును, సంస్కృతములో అంతకుముందు చాలా 

కాలము 1కీతమే గద్య కావ్యములు రచితములు. సంస్కృత కన్నడ 

చంపూ సం\ప్రడాయముల ననుసరించి నన్నయు చంపూ రీతిలోనే ఆది 

కావ్యావి ర్భావమునకు నాంది పలికెను, తరునాని కన్రలందరును నన్న 

యనే అనుసరించినవాశై దాదాపు యా పద్ధతియే_ 19 వ శతాబ్ధి 

వరకు అవిచ్చిన్నముగా సాగిన దనవచ్చును. 

నన్నయ తాను రచించిన రెండున్నర పర్వముల భారత భాగ 

ములో మూడవ వంతు వచనమునే (ప యోగంచి యున్నాడు, తేలు 
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గులో మరి య్ కవీయు వచనమునకు నన్నయ యిచ్చిన (పాధాన్యతే 

నివ్వ'లేదు. పద్య గద్యములను వే ర్వేరుగా లెక్కించి నన్సైతే అన్నిటి 
యె కన్నా వచన సంఖ్యయే అధికము. తరువాత స్థానము కందపద్య 

నన్నయ సంఖ్యలో మా త్రమే గాక రచనా విధానములోను 
పద్య గద్యముల క భదమా[తముగా రచన సాగించినాడు, ఇట్టి వచన 
మునకు పద్యమున కిచ్చినంత గౌరవము నిచ్చిన కవి "తెలుగులో మరి 
యొకడు లేడు. 

“గద్యం కవీనాం నికవం వదంతి అను అరో క్షి "తెలుగులో 
ఒక నన్నయ యందే (ప్రవర్తించును. మిగిలిన చంపూకవులెవరును 
గీటురాయిగా భావించి (వాయలలేదు, 

కేలుగులో నన్నయ పద్య విద్య కాద్యుడై నశ్లే గద్య విద్య 
కును ఆద్యుడగుటయేగాక అద్యంతిములు నతేడే యనుటలో |పాచీను) 
లలో) అనమంజన మెంతేమా(తము లేదేమో యనివించును. 

సంస్కృతమున అలం'కారికులు గద్యమును చూర్జ కము, ఉత్క్ల 
లక్రా (పాయము, వృ_త్తిగంధి అని మాడు విధములుగా విభజించిరి. 

1. చార్గ కము = వామనుడు దీనినే మూర్హ మని వ్యవహరిం 
పను, 'అనావిద్ధ లలిత పదం చరార్షమ్” అని అతడు నిర(చించెను. 

భరతముని గద్యమునే చూర్ణ మని చేర్కొ_నెను. తెలుగులో 
సంకీర్తన లక్షణ కారకుడు కృష్ణమాచార్యాదుల వచనములను చూర్ట 
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ములనియే (పయోగించెను, (మా, వచన రచన-తాళ్ళపాక వారు- 
సింహావలోకనము-వేటూరి (ప్రభాకరశా (స్రీ పు. 99) 

సులభ్యశై లియే దీనికి (పాణమని భావింపవచ్చును. లలిత పద 
సమాయు_క్షమై యుండుట, ఆసమాసకమై యుండుట దీని (పథాన 

లక్షణము. ఒకరకంగా జెప్పవలెనంకే తేట తెలుగు తియ్యదనమంతా 
భరార్షక ములోనే యిమిడి పోవును. 

నన్నయ యెక్కు_వగా సంస్కృత పదజాలమునే (పయోగించి 

యున్నను తెలుగునారి కర్థముకాని సంస్కృృృతపదజూ లమందు తక్కువ, 

నన్నయ వచనములలో ఉత్క_లికా పాయము కన్నా చమార్గకములే 
స్ప జ అ చీ - న్ు యెక్కు_వ. ఆయనది కథాకథన పద్ధతి యగుటచేత చూర్గకములే 

. ఈ వచన భేదముతో చిన్నచిన్న వచనములు లెక్క_కుమిక్కిలి 
గలవు గాని సెద్దవచనముల రెండింటిని మా తేము ఉదాహరింతును. 

(1) “వ, అట్టి యిం(దోత్సవంబున నత్తి పీతుండయిన యిందు" 

వరంబున నుపరిచరుండు బృవాదూధ, మణివాహాన సౌబల యను 

'రాజన్యులని యెడి కొడుకుల చేవురం నడస్కి వారల బెక్కు చేశంబుల 

కళిషి కలం చేసిన నయ్యేవురు వాసవులు -వేజు వేటు వంశకరులయి 

పరగి రట్టు పరి చరుండు లబ్ద సంతానుండయి రాజర్షి యయి రాజ్యుంబు 

సేయుచు నిజపుర సమోపంబునం బాటిన కఫ క్రిమతియను వుహోనదిం 

గోలాహాలంబను పర్వతంబు గావించి యడ్లంబు వడిన. . .” (1-8-26) 

ఇత్యాది వచనమంతయు కరార్షక మే, 

(11) “వ, దీనియందు రాతన భావం బుపలంవీప వలవదు 

మాకు నాత్మ య బుద్ధియ యుండుననిన హిడింబ ధరరాజునకుం గుంతీ 

దేవికి మొక్క యే కాంతంబునం గుంతి కిట్లనియె నవ్వా! సర్వ _పాణు 
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లకు సామాన్యంబయ్యును, మనోజరాగంబ వనితల కసవ్యాంబయి వే 

పషంబయి యుండు నేను వృకోదరు నిమి_త్తంబు మదనబాణ బాధితీనయి 

*” (3_6-229) ఇత్యాది మరి కొంత వచనమున్ను, 

వ, ఉత్క_లికా (పొయము : “విపరీత ముత్క-లికా (పాయమ్ 

అని వామనుడు దీనిని నిర్వచించెను. (1-కి- 85), విపరీతమనగా చూర్ల 

కమునకు వ్యజిరిక్ప క్షమెనదని యర్థము, చూర్గ్ల కము అనమాపకముకాగా 

ఉత్క_లి కాపాయము దీర్ణ సమోంసకము, ఇదియెక్కు-వగ- ఓఏచోగణము 

నుద్దీపింప చేయును, 

దండా సుర్యుడు ' “ఓఏజః సమాసభాయ స్త్వ మేతద్దద్యస్య జీవి 

తమ్” అని కావ్యాదర్శములో నిర్వచించెను. (1-80) ఓజోగుణము = 

గద్యమ్ము ఉత్క-లి కాపాయ గద్యము-అని భావింప వచ్చును. ఇది 

సమాస భూయిప్ట్టమె యుండును, సమాస భూయిస్థ్మ్యమెన గద్యమే 

యెక్కువగా రాణించుననియు అనమాసక గద్యము వినుటకుసాంపుగా 

నుండదనియు దండి అభి_పాయమైయుండును నిజమునకు సంస్కృతము 

లోని గద్య సమాస భూయిస్టమెై లేనే అందంగా ఉంటుంది. అసమాస 

కత అందు రాణించదు. తెలుగు పదజాలములో నిది కుదరదు. కావున 

తెలుగులో ఉత్క_లికా పాయ గద్యమును రచించు కవులు అట్టి సంద 
ర్భములందు సంస్కృత పదజాలమునే ఆశయిదచిర, 

నన్నయ ఉత్క_ లికాపాాయముల చేలనో అంతగా రచింపచేదు. 

ఆయన కథాకథన పద్ధతికిది సరిపోదు కాబట్టి దానినంతగా రచింప 

లేదేమో అని అనిపించును. పద్యములలో ఓజోగుణమును యెన్నో 

"మార్లు పిదిర్శించిన నన్నయ అబే నందర రృములోని దయ్యును వచన 

ములో నీగుణము నంతగా క. 1. అసలే నాయ లేదని అర్థము 
Vee 

పరికింపుడు బాల 
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(1) ళన అనిన విని జరాసంధుండు సటాసము లటన కువిత. 

కుంజర-వై రియుంబో లె. గడునలిగి పటుకుటిలభ్ళకుటిఘటిత నిటలుం 

డగుచు, ల బురుపో _త్తేమున కిట్టనియోో (2-1-195). 

(11) “వ. - .(దుపదుండై శ్వర్య గర్వంబున మెచ్చక పలికిన 

పిసి (దోణుం డవమానజనిత మన్వ్యుఘూర్ణ రమాన మూానసుండయి 

'యెద్దియుం జేయునది "నేరక పు_తకళాత్కాగ్ని హోత్రం శివ్యగణంబు 

లతో హా స్తీపురంబునకు వచ్చె... కర్ట్. 206). 

వేట వన, పుర వర్లనాదులలో ని గద్య భేదము నెక్క_వగా 

తేలుగు కవులు వాడిర్శి సిక నన్న యయే మార్గదర్శకుడు కానోపు. 

సుత వర్థ న సందర్భములోని ఒక ఉదాహారణ తిలకింపుడు. 

(111) “వ. అని పంచిన వారును వారణావతంబున ననవరత 

సురభికుసువు ఫలభార స(మకొఖా విశాల తరువన కేఖా లంకృతం బని 

యును, వన జలశేళీ కందక మృగయాది. వివిధ విహార హోరి! _పచదేశొభి 

శోచిశం బనియును నవసుధా ఛౌతసౌధ సుధాకర నికర (పభాపటలు 

(వధ్యంతానితపద వోషంబనియును. . .” (1-6-155) ఇత్యాదిగా 

గొంత వచనము గలదు, . 

క, వృత్తగంధి :-- “పద్యభాగవళ్ వృత్తే త్తగస్థి (1- 8-28) అని. 

వామనుడు నిర్వచిం చెను, . 

కవులు సాధారణముగా ఛందోయు క్షమైన రచనయంటే ఆసక్తి 

కలిగి యుందురు చంపూ కాన్యమునందు పద్యముల మధ్య అచట 

నచట వచనములు పివేశించుచుండును. ఆ పద్యము వేగములోనే 

గద్యమునందును ఛందోయు క్త క రచన గాన్బింపవచ్చును, శివల గద్య 

కావ్యము నందును కవికి "తెలియకనే వృత్తే తగంధుంణి రచితములు కావ 

చును. ఇట్టివానినే. వృం్తె త్రెగస్టి స్థ గద్యములుగా లాత్షణికులు చేర్కొ_నిరి, 

నన్నయ రచనలో యిట్లివి -పెక్ళులు గలవు, కొలది మార్చు 
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లను గావించిన పూర్తి పద్య పాదములు లభించు వచనములున్ను 

గలవు, అసమ గముగా పరిశీలిందియు నేనే యింతవరకు 80 దాకా 
యిట్టి వచనములను గు ర్మించితిని. సూత్ష శ్రి పరిశీలన గావించిన యింకను 
యెొన్నింటినో గ రింపవచు ఏను. 

విస్తర ఫీతిచే రండుఉదాహరణములను మూ (త మేపేర్కొందును, 

(1) “న గరుడండును గదు/వ పంచిన పనులెల్ల ను వినత యను 
మతంబున నతి వినయపరుండై వేయుచు” (1-1-44) 

ఇందు సీన పద్యపాదము గలదు, 
సి. “గరుడండును గదువ పంచిన పను లెల్ల 

ను వినత యను వుతంబున నతివిన 
టే 33} య పరుండై చేయుము”... 

(1) “వ. అని రుతమూసుర వఛనంబుల నావేవించుచున్న శిశు 
పాలుంజూచి నహింపనోపక ఫీమసేనుం డతిరా( చా కార్భబుగ నలిగిన” 
(8-8-50) 

ఇందు కంద పద్యపాదములు రెండు గలవు. 
కం “రూతూతుర వచనంబుల 

నా వేవీంచు._శినువాలుయాచి నప్రాంపన్ 

కొలది మార్పులతో సన్నయ వచనముల నెన్ని ంటినో పద్య 
ములుగా మార్చవచ్చునని లెలియుచున్న ది, ఒక్క. ఉదాపారణ 

(111) “వ అగ రు(డని మహాత్శ న్ట్రంబు నీన్ర నబటుంగుడి నదియెట్ల 
నిన దొల్లి కోశ పప్బజాపత్రి సుతా క్టియై భవత్ప్రభ్య్ళుతులై న చేవగణం 
బులను దనకు సహాయులనుగాం బడసి. . .” (1-2-84) 

ఇందు తేటగీతి పద్యము గలదు.కొలది మార్పులత్రో. 
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కేసీ “అగ్గరుండని మహాత్మ్యంబు స్వ్ర్ నెజుయు 

దువడి యెట్ల నినన్ దొలి కశ్వపు (డను 

యా) (పజాపతి పు త్కాగ్థియై భవత్స 

భృతులయిన దేవ గణ (ములన్) వాలఖల్య - 

ఈ విధముగా గద్య ఛదములను నన్నయ యెంతో చక్క_గా 

భారతమునందు నిర్వహించి తర్వాతి కవులకు యెన్ని యో అంశేము 

లందు మార్లదర్శకుడై న క్లే వచనరచనయందును మార్గ్లదర్శకుడయ్యెను. 

పద్యగద్యముల శెంటికి నాద్యుడై నన్నయ సం_స్తవనీయుడ య్యెను, 



నానారంచిరార్ట సూ క్రినిధి నన్నయ 

(శ్రీ పరిమి సాంబయ్య 

సారమతిం గపీర్యదులు (పనన్న కథాకవితా (వివిధ్రార్థ యు క్కిలో 
నారసి మేలు నా నితరు లతుర రమ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరాక్ల సూ కి, నిధి నన్న యభట్టు తేనుంగునన్ మహో 

భారత సంహితా రచన బంధురు డయ్యె జగద్ధితంబుగన్. 

అం(ధ సాహితోద్యాన వనమున విహరించు రసికులే కాక 

ఆబాల గోపాలమునకు ఆనందమును కల్గించు వకెక దై (పాయనో 
ద్యాన జాత మహాభారత పారిజాత పధంకుసుమమిది.అం కేకాదు* వివిధ 
కుసుమ పరిమళార్థముల స్వరూపమును ముంజేతి కంకణమువ లె నిరూ 

పించు ఈ పద్యమును నన్నయదని వేర మెప్పపనిలేదు, 
కళ స్. పద్యమునందు నన్నయ తనను గూర్చి “నానా రుచిరార్థ 

సూక్తి నిధి అను విశేవణమును వాడుకొనినాడు, ముందుగా ఈ పట్ 

బంధముపై గల పూర్వవివరణలలో కోస్ని ౦టిని పరిశ్లింతము, 

1. (శ్ర ఇండగంటి వానుముచ్చాత్రి “సారవుతి నన్న యిలో 
“ఇచ్చట |పీయమైన సూ కులు అని అర్థము చెప్పటకన్న ఉజ్జ్వంము 
లైన అర్థిములును, సూ కులును, అని ద్వంద్వ సమానముగా అర్ధము 

(గహించుటలో జొచిత్య విశేషమున్న ది.” వుట. (119) అనినాకు 

బి (న్స) డా| మృత్యుంజయరావు “వ్యాసభారతము - నన్నయ 

పరిష్కారము లో-అనేకము-ల న రుచిరము (మధురము) లగు నర్భ 
ములతోం గూడిన సూ కలకు నిధియని యన్థము. నన్నయ రచనలో 

నన్నియో మృదుముధురములయిన సూ క్తుతుండునవి భావము" (పుట 
789) అని వివరించి నన్నయ భారతమున గల సూ కృలలో సుమారు 
నూటయేబడింటిని పొందుపరచి వానిని 1. లోకసీత్రి, 2. రాజనీతి, కి, 
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అధాఇతిక ధరము, 4 లోకజత, 5, శాన్తృజత, అని వింగడించి 

వివర. గలం i త్ర 
లి, శ్రీ) డా! శలాక రఘునాథ శర్శ “'భారతథ్వని దర్శనములో 

సూక్తి యనగా మంచిమాట, అది మానవుని మంచినతము నకు జక్క-ని 

రాచబాట. రుచిరమైన అక్థములతోం గూడిన సూక్తులు మధురము 
లైన బెివధముల నంటివి, అవి (గహీంపబడునప్పుడు గాని సేవించిన 

పిమ్ముటంగాని, యెట్టివి కారమును బుట్టింపక , మూానసార నోగ్య మును పరీ 

పీంచి మానవునకు సౌ మనస్యమును 'సంధానించును” (వుటం256) అని 

బ్యాఖానించిరి. 

A (స్తీ) డా॥ పాటిబండ మాధవశర్శ “ఆంగ (పేక్ సాహిత్య 

అకాడమి మహాభారత (అరణ్య పర్వ) వీధికి లో 

“భారతేములొ కాగమన్యాయి కాంతగృహము అని చెప్పి 

నన్నయ అన్యాయ ములను (ప్రతిపాదించు వాక్యములను, సూక్తులను 

చెప్పినాడూ (పుట 20) అని కొన్నింటిని మూడలించిరి. 

5. (శ్రీ) డా॥ దివాకర్ల -“నన్న య భట్టారకుడు ఆర్య ధకవి నక్షత్ర 

మాలిక-1 (పచురణ, 1972 లౌ_సె పద్యమున నన్నయ తేనకు 

“నానారుచిరార్థస్తూ క్తినిధి” అను వి శేవమును వాడుకొని యున్నాడు. 

సూక్తులనంగా సుభావీతములు. అతడు పెక్కురు చిరార్భమ్నులై న సుభా 

వీతములకు నిధి యని సై వెేేషణముయొక్క_ అర్థము, (వుట, 78) 

అనిరి. మొత్తము పై శేలిన సారము సూక్తులనగా సీతులు. అట్టి 

సీతులకు నన్నయ నిధి అని. ఇట్టి నిథిమయైన నన్నయ నీతిపద్యములను 
(వాసికొనక భారత రచనశేల “ఉప్తకమంచెను? అని (_పశ్నించుట 

కవకాశము కలదు, 
. మహాభారతిము శేవలము నీతిశా న్ర్రము కాదు. అ నేక శాస్ర 

ముల సంహిత, 'సారమతిం గపిం్పదులూ అను పద్యమునందు నన్నయ 
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తనకు కానిడుకొనిన విశేవణము, 'నానారు చిరార్థ సూకినిధి”. వివి 
ధార్థ _పతిపాదితమగు భారతమును “తెనిగించుచు నన్న య “కేవలము 
“సీతినిధి అయినచో తెనుగు భారతము నీత్రిశా స్ర్రముగ'నే ఉండెడిది, 
అట్టు కాక సంస్కృత భారతమునకును దక్కి_న గారవము తెనుగు భార 
తమునకు దక్కు_టచే ఇది కేవలము సతిశా నము కాదనియు, 
తత్క-_ర్హ కేవలము 'నీతినిధి” కాడనియు ఊహింపవచు సను. 

“నానారుచిరార్థ సూ క్తి నిధి” త్యము నన్నయ యొక్క పరి 
పూర్ణ (పక్జాకొశలమును చాటు విశేషణము. కాని అయన యొక గా 
సీతికుశలత కే పరిమితము కాదు. అనగా ఈ పదబంధమునకు నీతినిధి 
అని అర్థము చెషప్పుటకన్న , మత్యమరాధిపాచార్యుడు. ఉభయ భాహా 
కావ్య రచనాభి శోభితుడు, లోకజ్ఞుడు, (బాహ్మోండాది నానా పురాణ 
విజ్ఞాన నిరతుడు, సంహ కొభ్యాసుడు, వ్ పులశబ్దశోసనుడు, అయిన 
నన్న వార్యుని సర్వతోముఖ (పజ్ఞకు తగినట్టుగ సంభావించుట మిన్న . 

“నానా రుచిరార్థ సూక్రినిధి అనగా-అనేకము-లై న రుచిరము 
లగు ఆర్థములనిచ్చు (_శేసఘ్టములై న మాటలకు నిధిఅని అర్థము చెప్ప 
వచ్చును. (శ్రీ) ఇందగంటి_“ఇచట | పియమైన సూ కులు అని అర్థము 
చెప్పుటకన్న “ఉజ్జ లమ్ములై న అర్థములును, సూ క్తులునుూోలఅని ద్వంద్వ 
సమానముగ అర్థము [గహించుటలో ఓ. చిత్యమున్నది అని ఇందు 
గల డొజ్జ గ్రలములగు అర్థములకు ధర్మ వసి బోధనమనియ, “సూ క్లో 
లన అనుభవ పరిపాకములో (గహించిన జీవనసత్యములకు చెందిన 
లోకో క్తులనియు (గహించిరి. వీరు రుచి రార్థ అను పదబంధమునకు 
పిస్తృ'తార్థమును చెప్పి దీనిని కేవలము ధర్శనీతి బోధన కే పరిమిత 
మనునట్లు వ్యాఖ్యానించిరి ఆని డోహింపవచ్చును, 

వారు అనినట్టుగ నే ద్వంద్వ సమాసముగనే “నానా రుచిరార్థ 
సూక్షినిధి” కి 'నానారుచిరార్థనిధోనానాసూ కి నిధ్ధి” అని అన్వయము 
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చెప్పినచో, పై నవారు ఈ పదబంధమునకు చెప్పిన అర్థము లన్నియు 

“నానాసూక్తి నిధి అనుదానివలన పొందవచ్చును. 

ఇక మిగిలిన 'నానారుచిరార్థ సూక్తి నిధిితము వలన రమణీ 

యార్థ (పతిపాదకత్యము నన్నయకు సిద్ధించి ఆయనయొక్క_ సర్వతో 

ముఖ గజ్జి ను బహీర్షగెము చేయునది కాగలదు, ఇది నన్నయ తనకు 

'తౌనిడుకొనిన విశేషణవమగుటచే ఈపదబంధమును మహ+కవిత్వ లతణ 

ముతో అన్వయించుట అనుచితము కాదనుకొందును. 

ఈ సందర్భమున నన్నయకు పూర్వలాతుణికుల కావ్య నిర్వచ 

నములను ఈ విశేషణమును పరిశీలింప తగును, 

'భామహాుని గక, శ, 5. శ కావ్య నిర్వచనము-శస్టార్దాహిశే 
కావ్యం-నన్నయ తన విశేహణమున (పయోగించుకొనిన'అర్థ 'స్తూక్తి' 

శబ్బములుమై సై నిర్యచనముగల అర్థములను స్ఫురింప జేయునవిగా 

ఉన్నది. అటువంటి శబ్దార్లములకు నిధిఅగుటచే నన్నయ [పయోగించు 
కొానినవిశేషణముచే భామహుఏ కావ ్ రలమణము ధ్య్వనింప చేయబడినదిగా 

ఉన్నది. ఆం'తేకాదు కావ్యమునకు కావలసినది కేవలము కబ్ణార్గముల 

సహితత్వము కాదనియు అ కబ్దార్థములు రుచిరముగా నుండవౌ 

ననియు నన్నయ భావన, శబ్ద రుచిత్య మే అక్షర రమ్యత, అర్థరుచియే 

(ససన్నకథా కవి తార్థయు క్షీ. ధ్వని సిద్దాంత (పవ ఆనందవర్గనుని 

(10th A. D.) నిర్వచనము. 

“కావ్య స్యాత్మా ధ్వని" -వాచార్థము కంకొ భిన్న మైనది. రమ 
ణీయమగు అర్థాంతరమును స్ఫురింప జేయునది ధ్యని, నన్న య, “నానా 

రుచిరార్థ నిధి ఆనుటచే ధ్వని కారుని సిర్థాంతమునకు నన్నయ భార 

తము మూగలగా నున్నది, 

“నానారుచి రార్థ్ర సూక్రినిధి' అను విశేషణమునకు మరియొక 
92 
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అన్వయ ము చెప్పవచ్చును, 'రుచిరార్భము' (పనన్న కథా కవితార్ధ 

మును సూక్తి నిధిత్వము అశుర రమ్యుతను స్ఫురింప కేయుచున్న వి. * 

కావ్యమానూంసాకారుడైన రాజశేఖరు (| కీ శర్రిని *ఉకి' 
నక్త అను నిర్వచనము నన్నయకు గల నిశేషణములోని 

సుడి కి నిధి” త్వముచే అన్వయ మగుచున్నది. 

నన్నయకు 6. శతాబ్దముల తరువాతి వాడగు జగన్నాథ పండిత 

రాయలు (క్రీ. శ 17 శ) గావించిన “రమణీయార్గ (ప్రలిపాదకః శబ్దః 
కావ్యం" అను కావ్య నిర్వ చనమునకు _పాణనున 'రమణీయాగ్థ మునకు 

సమానమైనది “రుచి రార్థ” ము. అంతేకాదు. నన్నయ [ప్రయోగించిన 

“నానారుచి రార్జన రూం జాయ జగన్నాథ పండితరాయలకు 'రమణీయార్థ 

(పతిపాదకః శబ్దః కావ్యం” అని నిర్వచించుటకు ఆధారమై యుండీ 

యుండ వచ్చును. 

జగన్నాథుని కాన్య నిర్వచనమున ఉత్తమ కావ్య మే రమణీ 
యార్థ (ప్రతిపాదకమైన శబ్దము. నన్నయ క విత(మున రుచిరార్థ (పతి 
పాడక మైనది “నూకి”, అనగ “నీతి” 'నుభావితము” అని అర్థములు 
చెప్పుట కన్న సుశ-ఉంక్తి = మంచిమాట, అని చెప్పదగును, సూ కలు 
(మంచి మాటలు) కేవలము సీతులనే సూచింపపు, రమణీయార్థ (1 (పతి 
పాదకమైన మాటలు అని కూడ ధ్యనింపజేయును, కావున నన్న య 
'నానారుచిరార్థసూ క్రీ నిధి అగుటచే భారతము కవివృవభులకు మహా 

కావ్యముగను చెలసినది, 

mm ee 
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ఆచార్య, తుమ్మలపూడి కో 'పేళ్వరరావు 

వాలీ శ్రీ పద్యవిద్య శాద్యుడని నన్నయ తీర్చు. దీంతో తెనుగు 
చాసకు తానంలేనని తర్వాతి మనతీర్చు.. | 

విద్య ఏమిటి * దానికి రెంజన్థాలు : 1. కళ్ళ 2 శొా,న్న,౦. అది 
(పతిఫాజన్యం. అది హృదయం, ఇది మేధ, అది అనుభవం. ఇది 
విచారణ, అది స్ఫురణారూపం (ఇన్ టూ్యూపన్ అని (కోచే) ఇది 
దాన్ని అలోచించి ఒక క్రమంలో బంధించే సూతం. ఇదొక పరిణా 
వాం. (ప్రమాణం. భౌతికం కానిది, ఆలోచనకు మాతం అందేది. ఇచే 
ఛభందమంశు (వచన కవిత్వానికి అడుగున సంగీతముందన్న ఇలియట్ 
బాక్యానికర్థం డే అందుచేత _పతిభాజన్య మైన భావం మనస్సు 
ద్వారా ఛందస్సుదా( రా అభివ్య క్షమై కే అది పద్యం, లశ కణానికి 
నరిపడిండే కాదు, అది శాసన పద్యం, నన్నయ పద్యం వి ద్యాసనాథం, 

భావముంది అది అనేక దా భిన్నంగా వుంటుంది, దాన్ని వ్యక్తీ 
కరించటం ఛందో జ్ఞా విషయం, ఇది దాన్ని అనుభవ జనకంగా _ 
ఆవిర్భవింప చేస్తున్నది. (_పతిభావంతుడంచే కవి, మనీవి అంశు (జ్ఞా 
వంతుడు. (పకిథ దరి చేది. దాని లక్షణం చూడటమే, మనివి 
లక్షణం ఆలోచన, తప్వాప్వల నిర్ణయంబు జూపపరచుకో వటం, 
పదంతా లౌకికం. అనగా లో కాధారంగా శాస్హాధారంగా నిర్ణయించు 
కోవటం. ఇది తార్కి_కం. ఇదీ పద్యమం కే. అందుకని నన్నయ ఆద్య 
కవి, శాననక_ర్హకాడు. అందులోనిది పద్యంకాదు. లక్షణో పేతమం లే, 
(పతిభ అలాగే వ్య క్షమైకే మంతం, (పక్ఞిర్వారా వ్య క్తమైతే 
శోకం, పద్యం. అది తత్వం, దది రసత_త్త్యం, అందుకని కావ్యపద్యం 



782 నన్నయ భాతి 

మంతం నుండి కొసన పద్యం నుండి వేరవుతున్న ది. నన్నయ అన 
"తారిక సంపూర్ల మైనట్టిది. దానంతటదొక కావ్యం. 

కవి తవను గూర్చి కాను చెప్పుకొన్న పద్యం తన కుల 

_బాహ్నణు-అన్నది. ఆ పద్యం తననుగూర్చి తాను చెప్పుకొన్నా 

అది లోకద్భస్టిలో తానెట్టివాడో జనవాక్యంగా చెప్పుకొన్న బే తప్పు 

వు త్తమవురుపషలో చెప్పుకో లేదు 

వ్యక్తిత్వం బాహ్యాభ్యంతర భదాలుగా రెండురకాలు. బాహ్యా 

వ్య కిత్వంలో తను ఊరూ పేరూ ఉదొో్యోగా దులు, దీనికి నంబంధించిన 

మాటలివి (తన కుల (బాహ్మణుగు-ముడ్డల గో తజాతుడుఆప్పస్తంబ 
సూతుడు) 

న్స్ రల విషయక శభాలు : సద్విను తొవదాత చరితుడు, సుజనుడు 

పా తుడు, 

పాండిత్య విషయ కాలు : (బహ 0 పురాణవే త్త-విస్టుల శబ్ద 
శాననుడు. (పలిభావంతుడు, ఉభయభాపా కావ్యరచనాభి శోభితుడు, 
లోకజత : 

ణః 
బుమీత్వ సంబంధాలై న మాటలు-అవిరళ జపహోమ తత్సర 

త్వము-సంహితాభ్యాసి, నిత్యసత్య వచనుడు. 

ఇందులో నన్నయ కవితా వ్య _క్కిత( ముంది. పాండిత్య లోక 
బ్ఞత-వివుల శబ్ద శాసనత్వము బాహ్య కారణాలు కాగా (పతిభ బీజ 
కారణ భూతమాతున్న ది. అతని లీలము-నై'దికత (సంహితాభ్యాసా 

దులు \పతిభా పాండిత్యాల కాధారమైన అంశం, స్వచ్చమైన 
మనస్సు - హృదయమూ కావ్యభావ _పతిబింబయోగ్యాలు, భారత 

రచనకు యాగ కకా[పదాయ కాలు. ఇది మూచి రాజరౌజాయన 

'కాపని వప్పగించాడు. "రాజరాజు ధర్భ్మవిదుడు. ఎ దంతా నన్నయ 
ధర్మం-గుణం-వ్య క్షీత్వం, ఆది మాచి భారతం షవి_తగంథం, బహు 



కది తారీతులు BE; 

యాగ ఫల్యపదాయకం కనుక, (15-16 పడ్యాలు-పీకిక) అది రెంటి 

కున్న సంబంభాన్ని చూచి ఆపని కీయన అర్హుడని భావించటం ధర్మ 

ఏరుద్దం. అతనికి ధర్మ పతృత ఎలా వచ్చిందంకే “తన కుల (బావ్మాణు 

అన్న పద్యం (కింది పద్యం చెబుతున్నది.” “విమల మలఠిం బురాణములు 

వింశు నన్న చే ఆపద్యం రాజరాజు కావ్యనాటకాదు బు చదిని = 

శాస్తా)లు చూచి పూజ్య నీవాగమాలపై హృదయం లన్న ౦చేసాడుట, 

తతులితం ధర్నవేత్సత. పెగా నన్నయ కుల చాహ్నణుడు గురువు, 

వు హాతుడు ర పతవర్థంలోని వాటీని లయల రాజనీతి 

(ఆముక్త 4278) తదనురక్తుడు - రాజునందు నన్నయ కనుర క్తి. 

మం(తాంగదముడం. మఠత్యమరాధిపావార్య శబ్దంతో అది వ్యకృవాా 

తున్నది. కాగా నన్నయ లోకజ్జుడు _ వేదవేదాంగ వేత్త క శాన 

వేత్త = మం తాంగ వేత్త కవి, ఇదె అతని అంతర వ్య క్రిత్వం. అదె 
ఎ 

ధర్మం, అది తెలిసినవాడు రాజు, 

భారత మెలాంటిది. నా వ్ స్వరూప స్వభావాలు ఎలాంటివి * 

యాగ ఫలము. గోశతదాన ఫలము భారత |శవణంచేత ౬భిగ్గాయన్న 

పద్యాలు భారత పవ్వ్నితతను చెప్పపి, అవులిన తారకా సముదయం 

బుల నెన్నను-అన్న పద్యం దాని అగాధత్వాాన్ని చెప్పేది. “ధర్మత క్త 

అ చ ని ఉండు ల 

జ్జలం ధర్మ* న్రుంబు అన్న పద్యం దాని బహుముఖి దృష్టిని 

చెప్పేది. ఇది ఐతిహాసిక చ్రైశౌల్యము. 

“ఏయగడి హృద్య మపూరగం చేయది ఎద్రాని వినిన ఎటుక 

నమ గం మై యుండు నఘనిబర్ల ఇ మేయది - (80) 
యా వా 

అమి తొ ఖ్యానక ఇశాఖలంబొలచి వేదార్ధా మలచ్చాయమై 

సుమహోవర్ల చతువ్క_పుష్పు వితతిన్ శోభిల్లి కృషస్తాప్టనో 

శ్రమ నానాగుణక_ర్త నార్థఫలమై - దై ఇపాయనోద్యాన జా 

తవముహా భారత పారిజాత మమరున్ ధా(లి సుర _పార్థ్యమెై (66) 



ఇవి భారతంలోని మహాకావ్య దృష్టిని చెప్పెవి. శాన్యము 
హృద్యము. ఎప్పుడు అపూర్వతచేతు ఇది అనుభవాంశ, ఎలుక - 
జ్ఞానాంశే, శా స్వ్రీయాంశ, అఘనిబర్హ్యణ-ధ రృదృష్టి, ఇది సాంఘిక సమ 

న్యయాంశ, మహాకావ్యంలో ఈ మూడంశౌలు వుంటాయి. భారత 
మొక కల్పవృతుం. ఇది భూలోకంలో, స్వర్గాకంలో దాన్ని అనుభ 
సీడచేవారు దేవతలు. 'దేశీపండితులు, దీనికి కథలే శాఖలు అనటంచేత 
బది కావ్య నిర్మాణ విషయాన్ని సూచి స్తున్నది, వృతం నిర్మాణ 

సంకేతం. ఇందు కే వైదిక వాజ్మయంలో అది సృష్టి (ప్రతీకగా చెప్ప 
బడటం తటస్థించింది. బోద-కాండం-కొమ్మా- రెమ్మా-ఫునూ$-ఫలం- 

ఇది (కమ నిర్మాణం. కావ్యంలోనూ వజం మొదట ఉండి పోనుపోను 
విస్తరిల్ళి ఫలంగా పర్యవసి స్తుంది, వే పంచ సంధిగత విషయంగా 
నాటక విషయంలో నాట్నుశాన్హ్యం  చెపిషనది కాబటి బద్రి నిరా 
కాంశం. నిండఫారతానికి వచా శత్తవోళ సనిచే సంటకమించ 
చతుర్విద నురుపూన్లాలు, అవే పూలు, ఫలం కృమార్లున ద్యంద్వం. 
కృష్ణుడు ఈశ్వరుడు - దైవము. అర్జునుడు నరుడు- జీవుడు. వీరి సమ 
న్భయకథ భారతం, ఇది ఐహీకా ముమ్మిక సమన్వయ రూపమైన ఆర్ష 
నాగరికతా సారం, చెప్పా సిటి ఒడ్డున. సనమోోాపంలో _ ద్వీపంలో జన్ని 
స్తుంది కాబట్టి దై(పాయన శబ్దం ద్వీప విషయాన్నే సూచి స్తున్న ది. 
_చ్యపమంటి దేళం-విశ్వం-నృష్టి పదార్థ జగత్తు ఇలా భారతం పట్టి 
౯ మ్మాలూ-నీడా-పూలు-పండ్లు కల స్వర్ణ కల్ప వృహోన్ని అధిగ 
మించింది. దీనిచేత వృతి లేకాలం కారం ధ్వనించి భారతాధి క్యాన్ని 
వ్యంగ్య రమణీయంగా చి(తీశరి స్తున్నది. 

; వ్యాసుడం శు జ్ఞున భాన్కరుడని “భారత భారతీ శుభ్ణళబ నీ 
కవ న. తి చెబుకున్నది. రవి చీకట్లను. విదలి స్తే. 

షా వుస్పును చలు స్తున్నా డు, అంను చే ఇద్దరూ జ్జున 



కపతారీతులు 785 

సాత్యవతేయ విష్ణుపద సంభవమై "79" _ పద్యం వ్యాసుడు 
సావోన్నా రాయణుడని చెబుతున్నది. ఆయన పదం నుండి శబం 

r మ 
య 

నుండి విష్టుపాదం నుండి గంగలాగా భారతం (నవించింది. గంగకు 

భ్య్యయం సము[దంకాగా ఖాన త థ్యెయం విభుదెశ్వరు సంగతి. విబుడే 

శ్వరుడు లత్ణము కృష్ణుడనాలి, కృష్ణా ర్దునో_త్తమ ఫలమన్నా మాట 

బట్టి. భారత వ స్తువునుబట్టి లేదు సహృదయులై న పండితులు 'ఛా|క్రీ 
సుర పార్యమై' అన్న మాటనుబట్ట అలా చెప్పటం తత్త్వ దృష్ట్యా, 

ఇలా అనటం కావ్య త_ దృష్ట్యా, అది కావ్యవ స్తు దృష్టి, ఇది 

"కావ్వానుభవ దృష్లి. 
ఆ లు 

ఇలా రాజరాజు = నన్నయ - వ్యాసుడు - భారతం _ అంకే 

ఏమిటో కవి పూర్ణంగా చి(తించాడు. సారమితిన్ -పద్యం తన కవితా 

లక్షణాలు చెప్పేది. 1. (పసన్న కథాకలితార్థయు క్కి, అర్ధయు క్తి- 

అన్ధాలంకు పద్యంలో, ఘట్టంలో, కావ్యంలో, వాచ్యార్థం దగ్గర 

నుండీ రనతత్వందా కా అభి వ్యావించేవి, అండ వాచ్యార్థ-ఘట్ట సన్ని 

జేశం_సందర్భం -- వదికాదు అర్థమంశే. అన్నీ వాటి మధ్య వున్న 

కకార్చు. ఈ సుసంఘటిఆ' వైన ఘట్టాలు కూడుకొన్నకథ. దాని పర 

మౌర్థం _పత్యత.౦ంకావటం _పనన్నతే అంజు ఒక కథ ఉంది. దానికొక 

అర్ధం. దాన్న నుసరించి పరమార్థం. అర్థం చాహ్యాంకాగా పరమార్థం 

అంతర మగుతున్నది. ఈ ఆెంటికి ఒకచక్క_ని కూడిక -బంధం కావ్యం. 

కథలో అనేకాగన్థాలు యాథాతేథ్యతేః సుసంఘటితాలు కావటం అర్థ 

యు క్షి. అ సంఘటితాలుగా కన్చిస్తూ (ప్రజ్ఞ చేత విచారి స్టే సునసంఘ 

టితం కావటం యుక్తి. ఇది పాఠక విషయం, (వాసే కవి విషయ 

మున్న్నూ అలాంటి దూర దూరతః విభిన్న తః విన్వన్తాలై న అర్ధాలు 

విమర్శతో డైన పాఠకునిలో= కపీం[ దుడిలో-సుసంఘటితా లై తర్వాతే 

వాని వెనుకనున్న పరమార్థం భోధిస్తున్నపి ఈ రెంటికీ సంబంధం 
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కవితర్వం. ఈశెంటినీ కలిపిక శే బంధన సూత్రం అది, (పసన్నత 

అంకే శబ్దార్థాల చాటునవున్నా రహస్యాన్ధాన్ని సుస్పష్టం చేయటం* 

కావ్యం సరస్వతీ స్యరూపమన్న భావం నన్నయ కంది. ఇందుకే 
భారత భారతి అని పలుమాగధ్దు చెప్పటం. కాబట్టి భిన్నా ర్థాలు నాటి 

మధ్య యు క్రి. ఇదొక అంచె, దీని వెనుకకథ ౫ అంకే వన్తువు థీమ్ 

తప్ప ఇతివృత్తం కాదు. కాబట్టి బాహ్య శరీర విషయం కాదు, ఆ 

వ స్తువు (పసన్నం కావటం కావ్య తాత్సర్యబోధ 'కాబట్టి ఒక కథ - 

తత్చరమార్థం-న్నష్టం కావటానికి కనుగుణమైన అర్థయు క్రీ కవి నివే. 

పి సున్నా డు, పాఠకుడు భావించి ఆనందపారవశ §ం చెందుతున్నా డు. 

కవి కథా పరమార్థం నుండి యు క్రి ద్వారా అర్థని మేపణ చేస్తున్నాడు 

(పద్యవిద్య) పాఠకుడి యుక్తి. సూ తానునారంగా అర్ధాలను ఒక 

(క్రమంలో అన్వయించుకొంటూ కథా _పనన్నతే నాన్వాది స్తున్నాడు, 

కది అవరోహణ పథంగా అవతరి స్టే పాఠకుడు అరోహణ పథంగా 

పోతున్నాడు. అందుకని ఆ సమానాసికి వెనుకనుండి అర్ధవవరణం వేసు 

కోవాలి. ఇక్కడ కొంతమంది (పసన్నతి అంకే స్పష్టంగా కథ చెప్ప 
టం-ఒకేసారి విన్నంతనే అర్థం అయ్యేది- అన్నట్లు _వాసారు, అప్పూడు 
కపందులు-లోనా రసి_శ'భాలు బరువులేనివి, ఆ శచాలను దృష్టి లో 

పెట్టుకొని ఆ పద్యాగ్ధాన్ని చూడాలి. ఆ శభ్రాలు ఏం చెబుతున్నా యో 

త ర్వాత చూద్దాం. వైగె యపనన్న సబ్బం _పనాదగుణాన్ని చబుతు 

న్నాడని వారిమాట. అప్పుడు కవి (పసాద శథ్రాన్నే వాడేవాడు. 
కాక (పసాద గుణభరితంగా కథ చెప్పటమే మహో విషయమని వ 
అలం కారికుడున్నా డు గనుక. ఆ విషయం ఇక్కడ క న్వయించటం,. 
ఇందు కే ఈ వాదం అపార మౌతున్నది. ఇం(దగంటివారి వాదాన్ని 

బట్టి (పసన్నకథ, (ప్రసన్న కవిత- ఆర్ధ పయోజనం యు క్కి కూడి యుం 

డటం ఇలా చెప్పి చారు విశ్వనాథుడు చూపిన ఆయా కథలను విమ 

ర్భించినారు. దానికి (వోద్చుుకాలుగ పంప కపమాట లలితపదం, 
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(పసన్న కవితా గుణమిల్ల చె ఉదహరించుకొన్నా రు, ఇంకాక థాక విత. 

అన్నదొ"క ప్రత్యేక విషయంగా ఎవరూ స్వెకరించ లేదు కాబట్టి దాన్ని 
(తోసిపుచ్చారు, 

కథాపనన్నత - కవితొ(పసన్నత - అంటే మూలంలోఉన్న 

వెలికి తనాన్ని తీసివేసి కథకు అడ్డంకులు కల్పించే వాటిని తీసి-వేసి _ 

సూటిగా చెప్పటం. దీనివల్ల కథల్లో క్లిష్టత తొలగి (పసన్నత వచ్చింది. 
ఇచే నన్నయగారి భావమని చెప్పారు. 

ఇది సారమతు'లె న కవులు లోనారసి మేలునా=దగిన విషయమా 

అని, పశ్న, ఎందుకం కే అదంత మహావిషయం కాదుగాబట్టి మజీమూల 

భారతం దగ్గర పెట్టుకొని చూ_స్టకాని తెలియదని అనటం నన్నయ 

స్వతంత్రతను భంగించటమే తప్ప ఏమికాదు. ఇలాంటి చిన్న విష 

యాలు (పతి కవి చేసించే కాబట్టి. అని ఒక అంశంగా మనం గుర్తించా 

లిం చెగాని, అదే మహావిషయమనటం సారమతిత్వాన్ని భంగించ 
టమ తప్పు "వేశేమాకాదు. (శ్రీనాథాదులు చేసిన పనులివే కాబట్టి 

నన్నయగారి ప్రత్యేకత అందులో ఏమీలేదు. అదే అయితే పాపం 

నన్నయ అంత సాగదీనుకోనక్క_ర్లేదు సారమతిం - అన్నట్టుగా 

అందుచేత ఈ వాదంలో బరున్ర లేదు. అంతేకాదు అది వ్యాస గారా 

నికి భంగకరమే. నన్నయకీ సృష్టి నంటగట్టటం - ఆయన కాయన 
మోదున్న గెొరవాన్ని నూరి చేతో రుచి రాబ్ద బోధనరతుండు, ధర్భ 

శాస్త్రజ్ఞులు _ ఇత్యాది వ్యర్గమాతుంది కాబట్టిన్నీ ఈ వాదంలో 

సారం లేదు. 

పెగా (పసన్న త అంశకు “విసీవినగానే అరచేతిలో “కేగుపండు 

లాగా స్పష్టమయ్యే రచని అన్న రనగంగాధరో క్షి నిచ్చి - అర్థం 

చెప్పారు. ఐతే లోనారయ వలసిన పని యెక్కడ, ఆ చూవేవాడెవడు, 

(93) 
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కపం్యదులు ఎలాంటివారు? సారమతులు-ఇంత సాగలాగిన పద్యమం తా 

నిర్వచనంచేత వ్యర్థవకాతున్న ది. ఇందుచేతా అనంజన మే, విశ్వనాథ 

ఇచ్చిన (ప్రసన్న శబ్దాని కర్భ మేమిటో బబారించనూ లేదునారు. విశ్వ 

నాధ చెప్పిన క దూవినతల కథను వివరించి చివరవారు (వాసిన మాట 

విని - భావ్యర్థ సూచనను (గహించుట ఎవరికి నను క్షి సత అని 

తోచునుగాని (ప్రసన్నత అనిపించదు. (చా, 58 పుట క్షిష్టతకు 

వ్యతి ₹కంగా (_(పనన్న తను అనుకోవటం విశ్వనాథ దృష్ట కాదు. ఇంద 

గంటివారి దృష్టి, దెవుడు (పసన్నుడై నాడు అన్న చోట (పనన్న తే, 

ఆభోచనచే లభించే ఆస్యాదం[పసన్నత, ఇది కప్ందుల భావనా వివ 

యం, కాబట్టి (పసన్నత అంశు అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టటంలాగా 

కథ చెప్పటకాదు,. గాంధారి వివాహం కథలో విశ్వనాథ చెప్పిన 

విమర్శ కుదరదనటం చాలా సాహసం, వది కుదురుతుంది గనుక?. ఆ 

కథకు మూలాన్ని చ్చి విశ్వనాథ వాదం కుదరదనటం ఎలాగో "తెలియ 

టంలేదు. మూలకథ ధృతరాష్ట్రుని కులాదులు చూచి కళ్ళు'లేనివాడని 

తెలిసి కూతుర్ని చచ్చాడు (దడా) గాంధారి కూడా వరుడు కబోదని 

తెలిసి అంగీకరించింది. దీన్ని నన్నయ్యగారు మరొకరీతిగా చెప్పారు, 

ఆ చెప్పిన తీరే విశ్వనాథ వివరించింది. నన్న య్యగారి లోకజ్ఞ తను బట్టి 

మూల కథను సమస్యాయుతంగా చితించి తత్చరిప్కా- రార్థంసుబలుని 

తీ(వ (పకృతిగా చిత్రించటం జరిగింది. అంతేకాక మూలంలో ఉందా 

లేదా అన్నది సమస్యకాదు. అక్కడ సమస్య లేకపోవచ్చు. అనువా 

దకుడు సృష్టీంచుకో గూడదని శాసన మెక్క_డందో మరి తెలియదు, 

బ్రందుచేత ఇం[దగంటివారి వాదంలో సారం లేదు, 

ఒక పద్య 'మొకవృ త్తం. అందులో (పతిశబమూ ఒక చువ్వ, 

(ప్రతీదాన్నీ చూడవలసిందే. పరిగణలోనికి తీనుకొనవలసిం'దే, లేకపోతే 
పద్యం విద్య కాదు. నన్నయ అద్యుడూ కాడు, పెద్ద కథ వా/సినంత 
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మాతాన ఎవడూ మహాకవికోడు, దీన్నే ధ్యన్యాలోకం నిరసించింది. 

కథామాత) నిర్యవాణచేత ఎవడూ కవికాడు అని కాబట్టి ఎలాచూచినా 
(పనన్నత ప్రగాదం కాదు, 

ఇది అర్థసంబంధగుణం, 'కావ్యాంతర్యం, దాన్ని లోపలకు 

చొచ్చి మాచి మేలన దగ్గ వారు కవిం దులు. 

2, అతుర రమ్యత బది బాహ్యమైన శబ్దం స్వరూపం, పైది 

అర్థయు క్తి. ఇది అత్షరయు క్షి. ఇది ఆకర్ష ణయాంశం, అది తాదాత్శ్య 

విషయం, అత్తరయుక్యా ఏర్పడే నాదసౌందర్యం అక్షరరమ్యత. 

"కాగా అర్థయుక్వా్య వస్తున్న శాంత సౌందర్యం ( పసన్నత. ఇందు 

చత శబ్దార్థ విషయాలుగా వీటిని చూడాలి, క్ల చాహ్యాం, అది 

ఇతరుల క న్వయింెది. అర్థం అంతరం. అది కవిం దులక్రు విషయం 

(అవర రమృత విషయాన్ని ఫిబవరి 76 “భారతిలో చూడగలరు). 

నన్నయ తేన వ్య కృత్యాన్ని గూర్చి చెప్పిన మాటలు యథా 

ఫలే అని అవశారికే చెబుతుంది. అతని సౌజన్యం నారాయణభట్టుని 

స్మరించటంలో నె ఉంది. వేంగీ పరిషత్తులకు నమస్క_6కించటంలోనూ 

ఉంది. భారత సముద్రం ఈదటం కష్టమనడంలో వినయమూ సౌజ 

న్యమే. అలాగ మొదటి కోకంలోను. 

(కే 78 "భారతిలో నన్నయగారి మోద (శ్రీ) కె వి, రమణా 

రెడ్డి ఒక వ్యాసంలో (వాసొడు, అందులో 56 ఆవషేపసణలు సూచిం 

చారు. నన్నయ సత్య వచనుడుకాడం. ఎలాగంశు యుద్ధాల్లో ఓడి 

బోయిన రాజ రాజును 'అన్యరాజ "తేచోజయ కౌలి” అనటం. కాని 

. 085 | సాంతంలో కలిదిండి దగ్గర - అలాగే మరొకసారి రాజరాజు 

జయించిన సాయ్ ్ యలున్నాయి కాబట్టి ఆ అవేపణ నిలిచేది కాదు* ఈ 

సందర్భంలో వ్యాసకర్త ర తేలుగు "వ్రులకూ వారి తక సత్యానికీ 

చుక్కి_దురన్నదీ అంతే, మనుచర్శిత, అముక్షం, పారిజాతం, కృప 
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రాయ విజయం = లాంటివి ఇారి (తేకులకు చరిత భితుపెట్టిన (గంధ 

లన్న వి జగమెరిగిన నత్యం గనుక ఈ అభాండం చిద భాండం నిత్య 

నత్య వచనుడనుకోవటంలో అత్మస్తుతి ఉందనటం ఇంకొకటి. రెంటికీ 

పొ,్తెమిటో తెలియదు. అది సరే! ఆమాట లోకదృష్ట్యా తప్ప 

వ్యకిద్భష్ట్యా కాదు. “నావేరు ఫలానా అంటారండో అన్న పద్ధతి 

తెలిసిందేకడా! జగద్ధితమం కు పంచమ. వేదమైన భారతానువాదమే -- 

ఈ వాక్యానికి అర్థం మనమే చెప్పుకోవాలి కాబోలు. అదంశేమరి ! 

“నన్నయ రచన సజలకు పరాయిది - పంప భారతం నేటి 

కన్నడిగులకు అర్థంకాదు. _వాచీనాంగ్ల ౦ నేటికి (కు. అలా కాకుండా 

ఈ నాటికీ కావ్యభావ-అలా?గే వస్తున్నదంశే-భారతం మన కర్గమవు 

తున్న దంయే ఆదికవి భాపానుశౌననమే, అది ఆ మహా పతిభునిభికే..- 

నన్నయగారి రచనలో అర్భయు క్స్ 'తార్కి కాన్వయం చాలా 

గొప్పది, దాని కదొక వుదాహరణ, పద్యవిద్యలో ఇదొక భాగం, 

పరిషత్తులకు నమస్కరించిన పద్యం చూడవచ్చు. సభాంతర సరసి వనం 

బులు-అన్న ది కెవల రూపకంకాదు. మహాోకవిలో అలంకాకర మొక 

భావమూంర్శికి సంకేతం కాదు వ్యంజకం, పండితులు పద్మాలు. వాళ్ళు 

కూర్చున్న చోటు "రాజు తీర్చిన పరివత్తుకావచు చః (పాచిన "కాలంలో 

సభాస్థలులుం డేవి, ఒక్షటి రాజకీయ చర్చలకు, మతసాంస్మలికి నాట 

కాది (పదర్శనలకు, బుద్ధుని నాటికే ఇలాంటి వచేకం వున్నట్లు సామ్య 

లున్నాయి. 

కాబట్టి రాజనిర్శిత సభాస్థలి కళారంగ స్థలం పండితులు కూర్చు 

న్నారు. వారిచుట్టూ వాతావరణం అందంగా అలంకృత మాతుంది. 

నేటికీ అంకే వారిపక్క- కృ(త్రిన దీర్ధికలు అందులో తామర 
పూలు. ఈ చెంటిని సమన్యయి స్తున్నాడు కవి ఈ మూరి దర్శన 

సౌందర్యముందా పద్యంలో, కసి అకస్మాత్తుగా అ(కమంగా ఒకభావం 

ల. 5. మకీ 
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నుండి మరొక భావానికిపోడు. ఇక్క-డ సభాస్థలి సరస్సుతో పోల్పటానికి 

వై పద్యంలో వ్యాసుణ్ణి అంభోరువామి తు డనటం,సూరిజేతో రుచిరాబ్ద 

బోధ సంతుడనటం కారణం, ఈ కౌర్కి-క(మం వకటిం ఆ పరిపద్వ 

ర్ధనలో 'నేపథ్యయు క్రీ _ సామాన్యంగా నన్నయగారి కవితలో అంద 

మైన లశుణం స ర్వేసర్వత కన్పిస్తుంది. వినతా క[దున ఘట్టంలో 

అశ్వాన్ని వర్ణిస్తూ ఫేనపుంజనిభు - (2-20) అనటం ఎంత మనోజ్ఞం. 

అది సముద్రం (పక్క_ విహరిస్తున్న ది, దూరాన్నుండి వాళ్ళు చూస్తు 

న్నారు. సము దంమిద సేనమూ నుండి. పక్క. అశ (మూ వుంది. 

శెంటిసీ చూ స్తున్న వారికి ఆనురుగు దొచ్చా గుజ్జమూ వకలాోశకాదు- 

అదేగావుంది. సహాజ చేపథ్యంనుండి అలంకారం = గహించటం- (పకృ 

తికీ_తద్దత వ సువుకూ సమన్వయం చెప్పటం. ఇదొక అపూర్వవిద్య, 

పద్యమంశే ఛందస్పనుకోవటానికి పీల్లేదన్న మొదటి కవి 

నన్న య, మేమిటి. పద్యానికి బాహ్యూదశ- అంతరదక- రెండుండగా 

పైది అకురయు క్కి. అంతరము అర్థయుక్షి. దాని అనుభవ వి శేషం 

రమ్యత కాగా దీసిది (పసన్నత, సే సారమతిన్ - పద్యం. అందులో 

అసలు పద్యంలా ఆయువుపట్లు 1. (పారంభాం తొలు 2, (పాసయతి 

లి, వాక్య చ్చేదం--పాదచ్చేదం 4, శబాచితి ఫ్, ఏటివముధ ఖీ ఒక సమన్వ 

యం వుండటం, 

సారవుతితో 1పారంభమై జగద్దితంతో పద్యం ముగు స్తున్నది, 

కారణ కార్యుభొవం సున్పష్ట్రమే. మహోకచ్చులు మెచ్చేటట్లుగా (నాయ 

బడటంచేత కావ్యం జగద్ధితవాతున్న ది, (మూలభారతం గురించి 

చెప్పిన లక్షణాలన్నీ ఇక్కడో కన్వ్యయించుకోవాలి, ఘట్టంలోనున్న 

(పతి పద్యం--భావం-అస్నీ ఒకదానికొకటి పోపక మే, ధర లే _త్వ్వేజ్ఞులు 

ధర్మశ న్రుంబని _ ఇత్యాదులవల్ల జగద్ధితం కల్లుచున్న ది. కాబట్టి 

_పసన్న కథా కవి'ఆర్టియు కిలో; నారసి.తో మోద. పద్యపాదం 
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తెగిపోయి. అరసి శెండవపాదం (పారంభ మాతున్నది. లో మోడి 
దీర్ణంతీసి చదవాలి, ఎంతవరకు వి శాంతి" రహితంగా, ఎంత వరకై నానశే 
అప్పుడు లో కెంతో వ్యంజితమాతుంది. _పకృత అత్షరంలేదు. ఉంశే 
ముందత రాన్ని' వెనకది తోస్తుంది పదమని అంటూ, పాదాంతంలో 
వాడితే అబాధలేదు, ఎంతోలోతుకుపోయి చూడాలి. ఎవరు? కపీం 
(దులు. ఇం దశబ్దం దివ్య మేధాశక్తి క ధిఫూనచై వం, నమేం దా మేధ. 

యానృణోతు-అన్న ఛాందోగ్యం మూచుకోనాలి. దివ్య మేథ లాకిక 

మేధ రెండు మేథాశ కులు. అలౌకిక (పక్ఞివున్న వాడు. “లోనారసి” 
సత్యదర్శనం చేసాడు, అంతర్భుఖనం వరు లోనారయుట వేసేవాడు 
ఇందుడు. ఇతీరుడుకాడు. వాడని ఎల్లా? సారమతిన్._.సారతిరగచే స్తే, 
రస = తన్నతి - చేత అని అరం. ఇలా (ప్రసన్న కథాక వితార్థ యు క్రి 
అలాంటి మహాత్నులకోనం తప్ప అసారమతులకోసంకాదు. నన్నయ 
కవితలో పత్యతరం పరిశోధించదగిన డే. సత్యాన్వేపికి. చేలునా- 
అంతలోతుకు దిగి నత్యదర్శనంచేసే వాకేమంటారు. ఈ చిన్న మాట, 
ఇది నన్నయ మన_స్తత్య గాంభీర్యం. నిత్య సత్య వచను డంతకన్నా 
మాట్లాడడు. ఆయన వాక్కు మితమూ- హీతమూ._ నత్నమూ కలది, 
అందుకే ఆయన పా(తలకీ మాటలు (పయోగంచటం కావ్యంలో _దష్ట 

వ్యాంశం. కాక అనుభవభారంతో మాటరాదు. రసానుభ వంలో 
అల్లరి చేయటాలు - మెచ్చుకోవటాలు వుండవు. అది అనుభచై క 
వేద్యం. 

ఆం(భశకావ్య భారతి | పథమావ తారం (శ్రీ వాణీ గిరిజా-శ్లోక్రం. 
నన్నయ వాల్మీకిని గురుపద్య విద్యకు నాద్యుడన్నాడు. వాలీ శకి నోటి 
నుండి వెలువడిన శ్లోకం ఎంత అర్థ గంభీర మో ధ్వ్యన్యాలో కాదులు 
గుర్తించాయి. ఛందః నీల్చంలో క్ శే వాటిబండవారు వివరించారు, 
నన్నయ్యాగారు ఆదికవే, ఆయన నోటి నుండీ న్లో మే వచ్చింది. ఇదీ 
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౯ మూనిషాదిలాంటదే.ఆ లోకం సరన్వతీ _ పపోదన చేతను వాల్మీకం. 

ఇక్కడా '(తవాణి లీ యె. వకార (పాన అమృతవీజం, సరన్వలి ఆత్ర 

స్వరూవిణ, అవమృుతమూ్హి రి, శ్రబ్ల శ శ్రీకి వినాశం'లేదు. "కాక నన్నయ్య 

మనస్సు అమృ తాయమాన మై మైనట్టిని. అది అమృుతమూర్తి 5. ఆయన 

ముఖపద్నంనుండి తొలిసారిగా అం(ధవాణి ఆవిర్భవి స్తున్నది. తెలిశబ్దం 

(శ్రీవాణీ _ లశీ అని, కజ్బానికర్ణం (ప్ర స్తుతాంశమైనా-న్లోక ₹ శాత్సర్య 
దృష్టా శుభావహమైన శారద అని చెప్పవచ్చు. 

ఆయన ఈ వాణికి (శ్రీకారం చుట్టనవాడు, అతని మనస్సు 

సువిశాలం కాకపోతే (వ్యాసుడు సువిశాల బుద్ధి ఆయన కావ్య కన్య 

కాద్యుడు కాలేడు. అందుకని రాబోయే అనంతకాలం మోద ఏర్పరచు 

కొన్న బీజ (పాయా గాన్రున్న. నమస్త స్త కావ్యజాతానికి _ (తిశాలాల్లో 

ఆం! ధజాతికీ ఆయన శుభాశంసనం చెబుతున్నా డు. |(త్రిమా ర్తులుమోక్రు 

_కేయస్సు నిచ్చుగాక అని, మోరు ఎవరు? మనం, ఆయన కెదురుగా 

ఉన్న (శోతలెవరు, సమస్తాం[ధజాలీ, తెలుగునాళ్లి ఉగైేశించి నిండువున 

స్పుతో పలికినమాట, అంత అమృత సాంతం కాబస్షై లోనిస్సందన 

(శీవాణి-గా జాలు వారింది ఇదొక నాందీ పద్యంగా స్ఫురించేటట్లు 

(వాయటం నన్నయగారి శ్ల్చ్బం, బ్రతేరులు (వాకా మన్నట్లుగానే 

_వాసారు, రాజు నాశీర్వదించినట్లో - బ్రతరంగానో (వానారు, బ్రక్క_ శ 

రాజరాజనశేం[దు డే- _ఉ దైశిత వ్యక్కి"కొడు. అవ్నది కవి తానై కాదు, 

కవిసూ(తధారుడైై అన్న మాటళేప్ప కవికాదు. అవతారిక అంతా కవి 

(పథము సురువలోని (వాసాడు, వ్యక్తిగత నన్నయ కాక అవ్య క్షిగత 

విశ్వజనీనవ్య క్కి లా సూ తధారుడు (నాసినమాట. (ఇది విచ్చి తవమూూ 

"కాదు, అబద్ధమూ కాదు. ఆధునికోద్యమం =ెలిసినా- పాలీనభొరలీయ 

ఆలంకారిక సిద్దాంతం కూడా సంస్కృత నాటకంలో నాంది సూత 

ఛార వాక కం తప్ప కనివాక్యం కానట్టు ఇదీ అం శు ఇలా మంగళాళంన 
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నంతోపాటు కావ్యార్థ సూచనావుంది. విశ్వస్థితికి సేతువు దాంపత్యం 
4 

అచే (త్రిమూర్తి ద్వంద్వ స్తుతి. ఆ స్థితి స్రీ వుంన యోగోద్భవం. కనుక 

ద్వంద్వ సుతి కథలో _కౌపది అవమానం తద్భిన్న దశ. స్థితిరతుకుడు 

నారాయణుడు. స్రీ అవమూానితే కావటం విశ్వస్థితి భగ్నం కావటం. 

ఈ దుష రావునం దానికి శిక్షకుడు నారాయణుడు, నభాపర ర 

శా సన్నీ రమణి 
ద్వితియాశ్వాసం - కృష్ట ( పసాధాన్యం, రతుణ గికుణాదులన్ని 

యాలే. నన్నయ నిత్య సత్య వచనత్వం కూడా పై శ్లోకంలో ఉంది. 

చిరాయ-| త్రిమూ ర్తులు-వురుపో_త్తేమాంబుజభవ (ఫ్రీకంథ రులు-అన్న 

మాటలు క వి|తేయాన్ని సంశేతిస్తున్న వి (వ్యంజించటం కాదు) అన్న 

శ్రీ) విశ్వనాథ విమర్శ నిష్కలువి తమైన దే. కొందరంటారు-నన్నయ 

చాన్ని ఊహిస్తాడా? అని ఇది (సన్న కాదు, ఆశబ్దం అ(పయక్నా 

పతితమైలే శబ్దక క్యా విచి తార్థం వస్తుంది. అలాగే శాకుంతేల పంచ 

మూాంక ౦లో - 

“ ప్రైణామ నిక్షీత పటుత్వ మవమానువీ.షు 

సందృశ్య కే, కిముతయాకి \(పతిబోధిపత్సః 

(పాగంతరికు. గమనాత్స్య మపత్య బాత 

మన్యర్డి ఏ టై పరభృతాః ఖలు పోహయంతి 

(స్త్రీ జాతికి ఎవరూ నేర్పకుండాచే కార్యసాధన వక్ర స్వభావ 

సిద్ధం. వది పశుపత్య్యూదుల్లో నే ఉంది. కోకిలలు తమ పిల్లల్ని కాకులచే 

పెంచబడేటట్లు చేసుకోవటం లోకవిదితమే కదా. ఇక మానవుల్లో 

చెప్పటం దేనికి ఈ శ్లోకంలో శకుంతలా జన ర హస్యముంది. ఆమె 

కూడా పములవేతనే “పెంచబడింది కాబట్టి. ఆనింద మేనకకు తాకు 

తున్నది. (శాకుంతలము యొక్క అభిజ్ఞానత - విశ్వనాథ) అందుకనే 
వెంటనే సహించక శకుంతల అనార్య! అన్నది. ఆము కోపాన్ని 
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తర్వాతి శ్లో శోకం వర్టించింది. ఇంత కొపం రావటంలో పై ధ్వని నితార్థం 

సంభావ్యమే - ఇది తప్పు అంటారు కొందరు. (మా రామదాస సయ్యం 

గారి వ్యాఖ్య) ఆ ధ్వన్యర్థం దువ్యుంతునకు తెలియదు కదా ఆది 
లోపాళలో వాడా, వాడికి తెలియదు. వీడికి తెలుసు. శబ్ద వేరణ 

(పలిభాకృతం తప్ప ఇమై_యు కిక మనః కృతం కాదు, కనుక శబ్దం 

బయలుదేరిన స్థానంలో వున్న లోపలి అర్థంవై కి శబ్దం తేలే దశకు, 
పై పొర మనస్సులో అది విస్తరి తం కావచ్చు కాని పుట్టిన దశలో 

చేదనటం దుస్సాధ్యం. అశాస్త్రీయం, కవి అక్క_డివాడు. మె పొరలో 

వాడు కాడు, వీడు దేశకాలబగ్గ వ్యక్తి. విశిష్టుడు, కాబట్టి నన య 

నోటినుండీ వచ్చిన శ భ్రానికా శ క్రి వుంది. టైగా అన్నది నూత 

థారుడు. అది నాండి నాకం ఈ నిత్య సత్య వచస్కత _ అమలిన 

తారకా సముదయంబుల నెన్నను అన్న పద్యంలో భారత భారతీ 

సము[దేము దరియంగ నసీదను అన్న వాక్యంలో కవి సౌజన్య మే 

అర్థం, కాని నిజంగా ఆయన ' ఈదవేక పోయాడు విధాతృన్నకై నను 

నేరబోలునే అన్నమాట కవి(బవ్నాకు యశకేబే, అంకే నన్నయ్య 

"తాను మధ్యలోనే ఆగిపోతానన్న స్ఫూర్తి పద్య రచన వేళలో కవి 

మనస్సులో వుంటుందా? ఎలా వుంటుంది, కాని ఆ స్ఫూర్తి (చేతు. 

కున కుండవచ్చు. పతా కాస్థాన కాలు ఐదున్నాయి. అందులో ఇలాంటి 

పద్దతి వుంది. సీత సముదాల శకావలున్నా తెచ్చి సీకిస్తాను - ఇది 

సు్రీవవాక్యం. అన్నప్పుడు వానికి తెలియదు కదా. సీత సము] దాల 

కావల వున్నదని నిజంగా అం తేకదా. కాబట్టి లౌకిక మనస్సు భావించ 

కుండా లోపల మనస్సు మా(తమే భావించే అర్ధం శబ్షోద్భూతిలో 

వుండవచ్చు. దానికొక అర్థం తెలిసేట్టుగా శబ్దం పుడుతున్న ది. 

ఎలాగా ? కవికి అంశే న్య విశిష్టత న వాడికి. _ తెలియకుండానే 

కవికి "తెలుసు, వాడికి పై నున్న వ్య కిక కి తెలియదు. ఇదె సర్భమహో 

94 
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కవుల అనుభావసారమే. అందుకే కవులు చెప్పగా వింటాం. నే నను 

కొని ఇలా ' వాయ లేదు, కాని చితిం ఈ శధ్ధానికింతర్గముందని తర్వాత 

"తెలిసిందని “కిమిదం వ్యాహృతం వయా అన్న వాల్నీక మాట కే 

అర్థం, కాబట్టి భారతం సము, దనునటమూ సత్య మే. విధాతృన 

కైనను చేరబోలునే - అన్నదీ సత్యమే, అలాగే జరిగింది, 

బది ఆయన ఆర్ష లవణం బువి. లతేణం, తన్య వాచమర్దోన్య 

థాపత్ __ అన్నమాట, తిక్కన గారన్నట్లు నన్నయ నిజంగా 

“మహాత్ముడు , 

mm ర అ 



పసన్న కవిత 
జా 0 

(శ్రీ వై. మల్లికార్డునరావుగారు 

వ్ వాజ్మయములో నైనను లత్ష్య(గంథములు కొన్ని అవత 

రించిన విమ్ముట నే లతుణగంథములు చెలువడుచుండును. అయినను 

“రాంబోవు తరమువారి స్థూలదృష్టికి లతుణగంథము శే ( పాథమికము 

లన్నట్టుగ గన్పడుచుండును. కనుకనే భారతమువంటి (పాచీన (గంథ 

ములోని (పయోగములను గూడ నవీనములగు బాలవ్యుకరణాదులచే 

సరిపెట్టుకొనుచుందురు, భారత _(పణేతేయగు నన్నయ యిక్క_డ? 

చాలబ్యాక రణక ర యెక్క_డ? ఇది లత్యులత్షుణ (గంథములలో అనూ 

బానముగ వచ్చుచున్న సం పదాయము, ఈ సంపదాయమొక్క_ 

"తెనుంగు నండే కాదు. సంస్క తమందును గలదు. అమరకోతాది 

నిఘంటువులనుజూచి రామాయ ణాది మహాకావ ఖ్రములలో నర్థములను 

సరిపెట్టుకొందురు. నవినతమములగు నలంకార (గంథములనుబట్టి 

(పాచిన కావ్యములందలి అలంకారములను నిర యించుచుందు రు, 

లమ్య(గంథములను బట్టియే లత్షుణ గంథము లవతరించిన వగుటం జేసి 

యై సం_పదాయమెట్టున్న ను నయ్యది విరోధజనకము గాక సామాన్య 

జన పరిగృహీతము కాయజెొచ్చను. 

లశ్షణగంథము లందలి లతణము లన్ని యు సూత పాయ 

ములు, వుదాహరణ (సత్యుదాహరణ విసృత వ్యాఖ్యానములచే 

నయ్యపి సుక్షైయము లగుచుండునుం 

ఇంకల (బకృతము. (పసన్న కవిత యననేమి? దీనికి లత.ణకారు 

తేర్పణిచిన నిర్వచన మెట్టిది +! ఈ నిర్వచనమున కాథార మేమి 1 అను 

విషయమును బరామర్శింతేము. 
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(పసాదగుణ భూయిష్ట్యమైె నది (పసన్నకవిత అని చెప్పవచ్చును, 

(పసాద మన్నది కావ్యముల కుండవలసిన దశవిధగుణములలో నొకటి, 

ఈ విషయమున రామరాజ భూషణుడు [పగాదగుణముల నిర్వచించి 

ఆమునా ౫ (డు 
06 

“అలరు (పసిద్ధంబుల నలఘూ క్రి (పసాదమయ్యె” నని, ఈ 

నిరచనము స ౦స్క్బృ తములోని విద్యానాధుని నిర్వచనముక ౦యె వేణు 

గాదు.వి ద్యానాథుండు" _పసిద్ధార్థ పదతే(ం యత్ |పాసాదో నిగద్య తే” 

అసి చెప్పియున్నా (డు. నంస్క్భాతమంచేమి 2 "తెను/(గునం బేమి 2 

(పనాదము నిర్వచన వముందబు నొేవిధముగల జెప్పియుండిరి. వీరిట్టు 

చెప్పుట కాధారము లశ్యు(గంథములు * కాంగా చేయ (గంథము 

లను జూచి యిట్లు చెప్పియుండిరి? అని పరిశీలించునప్పుడు నన్నయ 
(పణీతముగు మహాభారతము న 2 తిపథము నవతరించి తీరును. 

నన్నయభట్టు తసక విత్వము (పనాదగుణ భూయిస్థ్యమె యుండ 

వలనని తలంచి, యిట్లు చప్పియుండెను. 

“సారమతిం గపిందులు _పసన్నక థాకలి'తార్ధయు 

నారసిమేలు నా నితరు లక్షురర మ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరాస్థ సూ క్రినిధి నన్నయ భట్టు 'చెనుంగునన్ మహో 

భారత సంహితార చన బంధురుండయ్యె జగద్ధితంబునన్ ,* 

డీ లో 

తన కాలములోని కవి_శేన్లు లెల్లరు తన కవిత్వములోని సార 

స్యమును విమర్శక దృష్టితో c పకికీలించి మెచ్చుకోవ'లెనని నన్నయ 

తలంచియుండెను. ఇంతయ కాదు, సామాన్యజనులు కూడ రచన 

లోని అకురరమ్యత నాదరింపవలెననియు నతడు తలంచి యుండెను, 

దీనిని బట్టి భారత రచన పండిత పామర_డఉభయ రంజకముగ నుండ 

వలెనని యాతడు తేలంచననుట స్పష్ట మే కదా! (ప_స్తవములో, 
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పండిత పామర రంజకమగుట చేతనే భారతరచన కింతటి పాశ న 

'మేర్చడియున్నది. మజియు నన్నయభట్టు నానారుచిరార్థసూ_కీనిధి 
యగుటయు, వుహాభారతము సంపా తాన్న మగుటయు, జగద్ధితంబుగ 

నన్న యభట్టారకు. డేయుద్యమమునం _బవేశించుటయు( గూడ ఛాగరత 

(పశ న్తికిం గారణము బనందగియున్నవి, ఈ సందర్భమున “మద్భాగ్యో 

పచయా దయం సముదితేరోగగుణానాం గణక” అని శ్రీవాసం డన్న 

మాట జ్ఞ_ఫీకి వచ్చుచున్నది. 

బంక్క పండిత రంజకతను స్వేయకవిత్యములోం (దర్శించి 
చూపుట సామాన్య కార్యముకాదు. పండీతులు నమకాలికుల కవిత్వము 
నొకపట్టున మెచ్చుకో(జాలరు. కనుకచే కాళిదాసు “(పాయస్పమాన 
పిద్య్యాః పరస్పరయశః పుగోభాగాక” అని చెప్పీయున్నా (డు. “సరి 
సమాన్ములై న విద్వాంసులు నిరంతరము పరస్సర రం ధానేవణ 
తత] యుందూోరని పై దాని 'తెత్వర్యము, పోని పండితుల 
యామోాదవము వడయకున్న నేమి ? అని యువేవీ.0పరాదు. "కాల్లిదా 

సంతటి మహాకవి శాకుంతల మంతటి రసవదుత్క్శష్ట నాటక రాజమును 

నృస్టించియు “ఆపరితోపా ద్విదుపొం నధుమ న్యే _పయోగవిజ్ఞానమ్ 
బలవదవి శిత తానా మాత్ళ న్య_పత్యయంచేతః "అని తేన అల్బజ్ఞత 

నావిష్క_రించుకొొని యున్నా 6డు. ఎంతేటి వా౭డై నను తన విజ్ఞునమున 

సమగ పత్యయము లేక యుండుటలెన్న, అదియే పండిత లక్షణము, 
"కాలా కపిత్యములో రంజక్షత నొడంగూార్చునది పాండిత్య మొక్క. కే 

కాదు. పాండితముతోంబాటు వినయ 'నంపద కూడ నుండితీరవఅను, 
ఈ వినయము సనెసర్షికము కావలెను గాని కార్యార్థమై యెణవు 
తెచ్చుకొన్న వినయ విధేయత లెప్పుడును విశ్వసనీయములుగాను, 
వినయనంపద సౌశీల్యమునకు సంబంధించినది. ఆనంఖ్యాకములుగ (గం 
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థములు తిరుగవేసినంత మాత్మున నియ ది పట్టుబడదు. (కోథా 
హంకారము రూపుమాపి చి _త్త పారిశుద్ధ్యము నం వాదించుకొన్న పుడు 
మాత్రమే అడి యలవడును, ఇట్టి సౌళీల్యము కలవాండు గనుకనే 

నన్నయభట్టు తనకవిత(ము నట్టు పండితరంజక ముగ నొనర్పంగ ఖైను, 
నన్నయ భట్టారకుని సౌళీల్యము తడవంబనిలేదుగచా ! అతడు కుల 
_బాహ్మా ముండు అనుర కుండం, అపర జపహోమ తత్ప్చరుండుం విఫుల 
శబ ఫాననుండు, సంహితాభ్యాసుండు, (బహ్మాండాది నానాపురాణ 

వజ్ఞాననిరతుండు. పా తుండు, సద్వినుతావదాత చరితుడు. ఉభయ 
భాపోూ కావ్యర చనా శోభితుల స్యత్పతిభాభి యోగ్యుండు. నిత్య సత్య 

వచనుండు. బృహస్పతిని మించిన బుద్ధిశాలి. సుజనుల సౌనీల్యమున 
కింతకంశె కావలవీన లత్తణము లిం చేముండును? 

ఏవం విధలక్షణా పేతుండయ్యును, “వ్యాసభారతమును చెను 
గున రచింపు” మని పేరోలగమున రాజనశేం[ దు6 డా బేశించినపుడు 
నన్నయభట్టు పలికిన తీరు చూడుండు. 

“అమలిన తార కానముదయంబుల సెన్నను, సర్వ వేదశా 

స్రుముల యశేషసారము ముదంబునం బొందను, బుద్ధి 
'చాహువి క్రమమున దుర్ల్షమార్థజల గారవభారతభారతీ సము 
(దము దజియంగ సీదను, -విధాతృనాకె నను నేరంబోలునేఖో . 

ఇట్టుపల్కీ_ యుం దాటస్థ్యము వహించి యూరుకొనవేదు. “అయి 
నను 'బదెవా! సియనువుతంబున విద్యజ్ఞనంబుల యళభిమతమునం, వెసి 
నా "నేర్పువిధంబున నిక్కా_వ్యంబు రచించెద” నని వినయముగ నునవి 
చేసికొనినాండు. నా నేర్చువిధంబుని అనుటం చేసి తాను సర్వాత నొ 
అబ్బకవియే యతని నిశ్చయ మనుట సుస్పష్టము. నన్న యభట్టారకువి 
వినయసంపద నావిష్క_రించుట కింతక్రంశు వేజాక్త సాత్యుము కావ 
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లెనా? రాజనశేం్యదుని యనుమళి, విద్వజ్ఞనంబుల యను(గ పామ్ము 

ఈ రెండు మాత్రమే తన భారత రచనోద్య మమునకుం గారణములంయటు 

పాండిత్యము కాదట, 

కనుకనే పాండిత్య (ప్రకటనార్థమై మాజుమూలల బూజుపట్టి 
యున్న .కఠినపదముల సీతం డొచ్చటను (బయోగించి యుండలేదు. 

విరళ| ప్రయు_క్షములను (బయోగించునపుడు రుడిత్యర్థస్ఫూూ రి కలుగ 

మింజెసి రసానుభూతికి. (బతిబంధక మేర్చడుచుండును. అట్టిచో, కావ్య 

(పయోజనమునశే మూలచ్చేదము వాటిల్లును. ఈ యభీ పాయ 

మాం(ధశబ్ద చింతామణిలోం గూడ రెండుచోట్ల (పతివాదింపయిడి 

యున్నది, 

“ఇవాతు (పవ్యాహార్యం సంశతిత సుప్రసిద్ధ మేవ పదమ్” 

పర్యాపా మున్న లేతు సంశేతః ___ 

తరువాతి కాలమున శేవలపాండిత్య (పక టనార్థ మే జయ లు 

దేరిన వసుచరి తాది పౌఢ ప్రబంధము లన్నియు నీ కారణమువేతనే 

భారతముకంకె విలక్షణములై యున్నవి, నన్నయభట్టు విరళ (పయు 

_కృములను (బయోాగింపక, రుడిత్యర్థ స్ఫూ_క్రిదాయకమగు పదక్రదంబ 

మునే నిరరళ ధారావాహినియగు శ్రైలీపాటవమునం (బయోగించి, 
పండిత రంజకతను సాధింపంగ లైను. 

ఇంకం బామరు లాదరించునది యతురమ్యత, పామరులు విద్యా 

గంథము లేనివారగుటంచేసి, పండితులవలె భారాళముగ సులభముగ 

కవితా సవంతిలో. _బవేశింపంజాలరు. లోతువిమర్శ్భనలంకేసి సారస్యము 

నాస్వాదింప లేరు. అకుర(గథనమునకుం జెందిన రమ్యుతను మాత్రమె 

దర్శింపగలరు, శా స్త్ర పవేశము లేకున్నను గానవిదా్యాదుర ౦ంధరుల 

సంగీతగానమును పామరులంద ఆాన్వాదించుచుండుట చేదు? శిశు 
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. న్వేత్తి పశు ర్వేత్తి అనుదాని పరమార్ధమిదియేకడా ! ఏరికిట్టి యానం 

దమును గల్లించినచేది ? అతురసని ఇ వేగ భివ్యంజిత మై, ఆరోహణావ 

రోహణ (_క్రమవిలసితమై యొప్పానరెడి నాదమేక్రదా 1! ఇట్టినాదమును 

అక్షరముల కూర్పువై పొసగి, క విత(ములోం (బదర్శించి, 'తాదృశ 

కపిత్వముచే పావుర రంజకత నాపాదింపం జేయుటయు సామాన్య 

కార్యము కాదు, నన్నయభట్టు యు జెప్పంయబడిన ఉభయ విధ] ప్రజ్ఞ 

లందును సిద్ధహస్తు డగుటం జేసియే యాతని కవిత్వము (పసన్న కవిత్వ 

మైనది, అతండు (ప్రమాణా మూర్థన్యుం జైనాండు, అతని భారత 

మాం(ధవాజ యమున నాదికావ నె నిరాజిల్లి నది. 



భట్టారక హృదయము 

| పసన్న కధ = అర్థయు క్తి 
అదార్య సాళ్వ కృష్ణమూర్తి 

1.0. (పాచిన సాహిత్యము. 

సాహత్యము కళ, చర్చాతమమైన అనుభూతిని (పసాదించు 

శకి కళల _ విశిష్ట లవణము. భారతీయ సాహిత్య కళలోని రస 

సిద్ధాంతము (ఆత్మ) స్వరూపోపలబ్ధికె న చిరంతనమార్లము. సాహిత్యము 

వాఠకులకు అధ్యాత్మి క బలమును చేళూర్చువలెననుట (పాక్, (పశీచీ 

విమర్శకులకు నమ మైన మాట. అది డాని (పథమ (పయోజనమని 
విమర్శక ని ౯ ్యసము, (సపంచమునందంతటను (పాచీన “కాలమున 

మతము నా శయించువొనియే కళలు, సాహిత్యము వర్ధిల్లి నవనుట 

చారిత్రక సత్యము. ఏ భాషలోని (పాచిన సాహిత్యమునందై నను 

కవిత్వము (Poetry), మతము (Religtion),త _త్త్వము (Philosaphy) 

కలిసి యేయుండును. కాలక్రమమున అర్థి కవ్యస్థలో వచ్చిన మార్పుల 

వలన లవి చేనికడిగా వేరుపడు'చు వచ్చి, నేటికి సాహిత్యమునకు మత 

తత్త ్ యశాన్రుములతో సంబంధము ఉండరాదను స్టితి వచ్చినది. కాని 
_పాచీన సాహిత్యమును అనుశీలించినపుడు దానికి మతముతోను 
త త్వ్వ్యశాన్రముతోను కల సంబంధమును మరవరాదేనుట గమనింప 

వలసిన అంశము, 

1.1. వ్యాసభారతము. 

వైదిక వాజ్మయము తర్వాతి (పాచీన భారతీయ సాహిత్యమున 
(శ్రీ మదామాయణ, (శ్రీ మహాభారతములు జగ (త్పసిద్దమైన 
మహేతిహాగములు. ఒక విధముగా విజ్ఞానసర్వస్వముల వంటి _గంథ 

(95) 
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ములు. వీనిలో (థ్రీ మహాభారతము పంచమ వేదమనబడినది. ఆశ్య 
లాయన గృహ్యసూ తము, భారతే కర్తకు తర్పణము పిధించుచున్న డి: 

దీని వై దికతత్సేరతేకు బ్రంతకంచు నిదర్శనమేమి కావలెను. “భారత 
ములో ఉన్న దే (లోకమున) ఎచటనై న ఉండును. ఇందు లేనిది * 
ఎందును ఉండదు,”! అను భారత (వకసి అందరు ఎరిగినబే కాన 
వివరముగా చూచువారు తక్కువ అనుకొందును. భారతము 
'సత్యవా (క్పబోధము” అని (బహ్నబేవ్రుడే చెప్పినట్లు ఉ'లేఖనము, 
సూతుని సం(గహ వాక్యములలో చెప్పవలనన్న చో _ భారతమున 
బుగ్యజుస్సా మవేదములు, (బొ'హ్మణములు, ఉత రమిోమాంసన, 

పూర్యమిమాంస, నిక, చికిత్స, దానము, పాశుపతము అనునవి 

ఉన్నవి.” అధస్పూచికలోని ఆకరశ్లోకమున గల న్యాయము నేటి 
గౌతమ న్యాయము (తెర్క_శొ నము) కాదు. గాతవు న్యాయ 
'మేర్చుడంటకు ముందు కౌలమున (పూర్ణ) మామాంనకు న్యాయమును 
పరుండెడిది, కాగా భారతమున ఒక బార గానె నను పూర మోమాంస 

ఉన్న దని అంగీకరింపకతీరదు, పూర్వ్యమామాంస యాగాడి [కతురూప 
మైన వైదిక ధర్మమును బోధించును, ఇది ధర్శజిజ్ఞాన చేయగా, ఉత్తర 

మోమాంస (బహ్మా జిజ్ఞాన చెసి అధ్యాత్మతత్త మును బోధించును, 

రెండింటికిని "వేదమే సమాణము. భారత కథ వెస్పిన సూతుడు 
_దాహ్నాణి యందు తత్రియునకు పుట్టిన సూతుడు శాడనియు, 
అగ్నికుండ సముద్భవుజని పౌరాణిక సాం| పదాయమనియు నీలకంఠులు 
తమ భారతటీకలో చెప్పుట గమనింపదగినది. 

1.2.' పదము : భారతము : జగద్దితము. 

ఇష్టనిద్దికి అనిష్టపరిహారమునకు అలౌకికమైన ఉపాయమును 
బోధించునది వేదము అని వేద భావ్యక_ర్త నాయణా చార్యుల 
నిరగచనము. ఆ అతౌాకికోపాయము యజక్జి యాగాదులు వేదసంహి"తా 



రూపములైెన మం_తేములు (పయాగ నమ వెతార్థ స్మారక ములు; 

_బొహ్మణములు యాగాదులకు (క్రమమును నిేలించునవి. పూర్వ 

మోవమాూాంస ఈ _చాహ్మణములకు (పాధాన్యము నిచ్చి యాగాదులను 

విధించును, భారతమున -వై దిక మతము, పూర్వమామాంన ఉన్నవనగా 

అందు యజ్ఞ యాగాది 1 కతువులు చెప్పుబడినవని అర్థము, భారత 

శబ్ల మునకు “భాసి+-రతమ్” అను భేదమును; నుత ఏ తిని చెప్పవచ్చును, 

“థాని అనునది పైనున్న సూర్యకాంతిని చెప్పెడు వైదిక శబ్దము, 

భారత_గంథము వై శానరాగ్ని రూవుడైన భాస్క_రుని సృరించుచునే 

మొదలగుచున్నది. ఆ అగ్నియే యాగాది కతు సాధనముగా వైదిక 

మళమున ఉపాసింపబడంచున్నది. ఇంక “గచ్చతీతి జగత్” అను 

న్యుత్స క్కి ని బట్టి జగ త్తనగా నిత్యపరిణామశీలమైన సృష్టి అని అర్థము. 

ఇట్టి లోకమున ఇష్టనిద్దికి అనిష్టపరిహారమునకు లౌకికమైన ఈపాయ 

ములు చాలకపోగా, అలౌకిక మైన ఉపాయములు వేదములు, పూర 

విరామాంన బోధించును, నిత్యపరిణామీలమైన జగత్తులో ఇష్టసిద్ధిని 

అనిష్టపరిహారమును సాధించుటకు ఒక విధమైన గతి తర్కము 

(0121601169) కావలెను. నేడు వనము గతితార్కిక భౌతిక వాదము 

(Dialectical materialism) ను గూర్చి ఎరుగుదుము, యాగాది. 

(కతు విషయమును ఇట్టిబె అనుకొందును. ఏలయనగా అ(దవ్య 

(పపంచము ((ante-matter state) ఒకటి ఉన్నదని అధునిక 

వైజ్ఞానికులు అంగీకరించినారు. నేటికొక ఏడాది (క్రితము అ(ద్రవ్య 

-కేణువు (ante-matter world)ను వైజ్ఞానికులు వేరు (501260) 

చేచేవారు. యాగాదుులో హోమముంందు హుతమగు ఆజ్యవా 

విస్పులు అద్రవ్యస్థితికి (ante-mather state) మారుననుకొనుటలో 

అసామంజస్యము ఉండదనిపవించును. _(దవ్యరూపమై మెన స్థూల (పపంచ 

మును- -క రుడుగట్టిన 'దొనిని_వమారజూ చుటకంకు అదవ్యరూపమ్తెన 

సూత పపంచమున మార్చు కల్పించినచో స్థూల (పపం చమున 
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a లూ ళా ల 

వూర్చు తెచ్చుట సుక్రరమగను, ఇట్టి దృష్టి _పాచనులకున్న ట్లు 

నాకనివీం చును, ఇది సారగకాలిక మైన వె దికమత విశిష్టత, 

1.8. యాగాధికారము : లోక సం (గ్రహము ; భారతము. 

వైదిక మతమున అందరకు అన్ని యాగములకు అధికారము 

లేదు. ఉదావారణమునకు స తేయాగము (చావ్మాణుల శే విపితము. 

రాజసూయము మూర్గాభిపీ.క్కు లె న రాజులేకే ఏహీతము, శఈ|తియ 

మాా(తులకు కూడ వాదు. వోజ పేయము _బాహ్మణ తు (కీయు 

లిరువురికిని విహితమే. తై )వర్ణికుల విషయమే ఇట్టుండగా తేదితెరుల 

(శేయస్సునకు మార్షమేమి ? సర్వజనుఐుకు (శేయస్సును సాధించి 

లోక నం[గహము చేయుటకే భారత మవతరించినది. అ భారతిము 

_శొ తొగ్ను లకు యజ్ఞ యాగాది (కతువులకు కథారూపమైన రూపకము: 

(2116820185) ఆది చదివిన చాలును. యాగాదుల ఫలము లభించును, 

అధికారము లేని వాశేమి, అధికారముండినను యాగాదుల బహు దవ్వ 

సా వేతుకత్వముచేత చేయ లేనివా నేమి, భారతము చదివి ఆ యాగాదుల 

సలమును పొందవచ్చును. ఇట్లు చెప్పుటకు ఆధార మేమి? “ఎవడు 

ఏ | కతువును గూర్చి చదువునో ఆయా దానిచేత వాని ఇష్టము 

వరమును భారతమునకు ఖల (గంథమైన పారివంశము చివర భారత 

మును ఒకసారి మొదలు పదిసార్ల వరకు పారాయణము చేయుట 

వలని ఫలములు ఆయా యాగరూప ఫలములుగా చెప్పబడినవి, వ్యాన 

భారతోముననే ఇట్టి మాటలు అక్కడక్కడ ఉన్నవని, తెలుగులో 

నన్నయభట్టు కూడ ఇట్టి మాటలు '(వాసినాడు, వ్యానభారత స్వరూప 

ములో ముఖ్యమైనదిది యొకటి అనుట పరమార్థము. 

1.4. వైదికమత పునర్విజృ ౦ంభణము : 

ఆం(ధమహాభారతావతరణము. 

వైదిక మతె చరణలో దాదాపు (0, పూ, 800 పౌంతము నాటి 



కవితారీతులు "స్ట్ '/ 

శ్రైమినీయ దర్శనముతో ఆరంభమై. (క్రీశ, 800-600 మధ్య కాలము 
నాటి భ_ర్తృమి(_తాచార్యుని వరకుగల దశ తొలి విజృంభణదశ 
అనవచ్చును. ఈ భ_ర్భృమి|తుడు పూర్వమామాంసను నిర్వర్యము 
చేసి లోకాయత మొనర్చెనని కుమారిలభట్టు చెప్పినాడు." క్రీశ, 7వ 
శతాబ్దము నాటి కమారిలభట్టు, (వభాకర మిత్రులతో ఆరంభమైన 
ద్వితీయ విజృంభణ దళ (క్రీశ. 1]వ శతాబ్ది చివరకు పరాకాష్టకు 
వచ్చినట్టు పూర్వమివూాంసా వాబ్మయము వలన తెలి (యుచున్న ది) 
య గలదు. వలనగా కువూరిలుని గక వారిక తంతనార్తిక 
టుస్తీ కోలు (పభాకరుని *బ్బవహాతి అను జైమినీయ దర్శన వ్యాఖ్యాన 
ముల తర్వాత కీ.శ. 1000 (పాంతమున  చేవస్యామి అనునతడు 
ట్రైమినియ దర్శనము మీదను, చానికి సంబంధించిన “సంకర్ష కాండ 
."దేవతాధ్యాయము) మోదను వ్యాఖ్యానములు (వాసెను, “నంకర్ష 

కాండ” మోద ఇతని వ్యాఖ్యాన "మొక్క ళు లభ్యము, (క్రీశ, 1050- 

1120 మధ్య కాలమున పార్థ సారథిమి (శులు “శా స్రుదీవిక అను 
జైమినీయ దర్శన వ్యాఖ్యానమును  భౌట్టమతానుసారముగానుు, 

భావనాథభట్టు అనునతడు (పాభాకర (పేస్థానానుసారియిన '“నయవి"వేకి 
మను వ్యాఖ్యానమును (వాసినారు. అంధ మహాభారత రచనకు 

పూనుసన్న నన్నయభట్టు శశ, 11వ శతాబ్ది పూర్వార్థమునందున్న 
వాడని మన మెరుగుదుము, ఈ నేపధ్యమును ఆం(ధమసోభార'తావ 

తరణమును గమనించుట అవసరము. చైదికమత విజృంభణ లేనిచో 
తండి తాతలు జై నమతావలంబిక్రులై దానికి (పాపక్ళులె ఉండగా 

'రాజన శేం\ దుడు నాశాతు గా వె దిక మతానుయాయి అగుట యు 

అనిపింపదు. కాగా -వైదికముత ద్వితీయ విజృంభణ పరాకాష్ట దశలో 

ఆం| ధమహాభార తావతరణము జరిగినదని చెప్పవలెను. 

1.5. నన్న యభట్టు * రాజరాజు. 

నన్నయ భట్టారకుడు ఆహితాగ్ని; సోమయాగములలో నొక 
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దాదిని-బహుశకః వాజపేయనును, బృవాస్సతి సవనును చేసినవాడు. 

రాజప్రురోహీతుడు. రాజరాజునకు అమాత్యస్థానీయుడై న అర్థధర్మాను 

ఛాసనకుడు. రాజరాజునకు “ఆచార్య కరణము (ఉవనయనము చేయించి 

(బ్రహ్మీ పదేశము చేయుట) కూడ చేసిన వాడనిపించును. అధ్వర్వు 

శాఖ అనబడు కృష్టయజు రద శాఖకు చెందినవాడు, ఆపస్తంబ 

సూతుడు; ముద్దలగో తుడు; యాజ్ఞ కుడు, 

ఇంక రాజనశేందు ని గూర్చి నన్నయ చేసిన సంబోధనలు కొడిక 

రించి విశ్లేవించి చూడగా రాజనశేందునకు పూరమామాంసా 

పరిచయము, అథితి బోథా చరణ (పచారములలో ఉన్నట్లు తెలియును. 

కాని ఒక్క విశేషము. రాజన ౭ేందుడం భాట్టమ తానుయాయిగాను 

నన్నయ (పాభాకర (ప్రస్థానము వాడుగను ఉండిరని నా తలంపు. 

నన్నయ భారతమునకు వ్యాఖ్యానమును (నాయగోరువారు నన్నయ 

అన్వి తాభిధానవాది ((పాభాకర మతము యా; అభిహి ఆ" న్యయవాది 

(భాప్టమతం) యా అనునది నిర్ధారించి ఆ పనికి పూనుకోవలసి ఉండును. 

1.6. భట్టారకుని భారతావతారిక, 

_ భట్టారకుని అవతారిక అంకయు (పతీ _ప్పమనుచు ఒక వడాదికి 
పూర్వము, “భారతి లో ఒకానొకరు (వాసిరి కాని అది అవివారిత 

రమణీయము. నన్నయ భారతావతారికలోని మూడు వి జశేషములు 
మా[తేము చెప్పెదను, మొదట రాజనశేం\ దుని భార రాం కరో సక్ 

యడజనూనునిగా నంభావించి దీక్షుణీ మేని” లో పంచ పయాజలు 

ఉండునట్లు మొదట రాజనశేం[దుని గూర్చి (వాసిన పద్యముబలో 

వాని స్ఫుంప చేయుట. (పయాజలనునవి \సథానయాగమునకు ముందు 

చేయు హోమములు, పనిచే బుకున్రులు (వై. ఏకమున ఐదే) (పీతెము 
లగుట ఫలము. యజమానునకును ఫలములున్న వి. (అనుయాజలు 
అనునవి (పథాన యాగమున కనంతరము చేయబడు హోమములు), 
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శండవ విశేషము అటు తర్వాత అవ తారికాభాగమును ఛారతాందీ 

కఠణామును 'దశ్శేెస్టి” గా భావించి ఆ (క్రమమును మనసులో నుంచు 

కొని వ్రాయుట. దర్శపౌర్ణ మాసేష్పుయు అనునవి శుక్ష పాడ్యమి 

బసుభ పాడ్యమి నాడు చేయబడు ఇష్టులు. ఇస్టి-అన్నను యాగ మే 

కాని ఒక తగ, యజ్ఞము చేసినవానిశే ఐఫ్టీ చేయుటకు అధికార 

ముండును. మూడవ వేషము భార-తాం( ధక రణ ధ ర్నష్టికి రాజ 

న శేం\దుడు యజమానుడు కాగా తౌను అధ్వర్యుడై నట్లు భావించి 

మరల పంచ_పయాజలను స్ఫురింప చేయుచు కలక బంధముగా ఐదు పద్య 

ములు (వాయుట, అ పంచ పయాజలలో " “ఉ త్తమ పయాజ స్థ నొన 

మున ఉన్న దే సారమజింగప్ం దులు _పసన్న కథా కవి'ఆార్థయు క్ లో 

నారసి మేలునాన్” అను పద్యము. భట్టాక ర భారత నిమర కంతటికిని 

కీలక వైంన వద్యమిది. పూర్తిగా పూర్వమిమాంసా గంధిలమైనది. 

అది అంతయు వివరించుటకు పది ఫుట్నలై నను (వాయవలసి ఉండును, 

కీ మైన శాన విషయము గనుక అర్థయుక్తీ ని గూర్చి మా్యతమే 
౧౧6౨ పా 

న్పృశింతును. 

1.7. అర్హయు క్రి : మీమాంసాన్యాయము. 

నన్నయ గారి ప్రసన్న కథాకవి ఆన్థయు కీని శీల్చపరముగ 

ఆవిహ్క-_రించిన బారు వళ్వనాథ సత్యనారాయణగారు. అది నేడు కళా 

శాలలో బోధింపబడు చున్నది. కాని వారు చెప్పినది సాహిత్యమా (త్ర 

పరమైనదనియు, భట్టారక హృదయము వేర నియు నాతలంపు. భట్టారకుని 

కూర్పులో రెండు పదబంధములున్న వి, 1. (పనన్న కథ, 2. అర్థయు క్రీ, 

వీనిలో మొదటి దానిలోని |పనన్న ఇబ్బము స్నష్టార్థమునకు కూర్చ 

బడినది. “మం(తే (వాదాత్ క థాకుల్యా, విద్యా కేదారమాగ తా, 

| ws ర్స్ లు 9 
మోతుశి)యః ప్రసూర్న్చ భ్యే, పియ తే కర్మమార్ల్గై 8 అను శోక 

జ్ఞ్వపకముస్నక్ నది, -ఈ శ్లోకము కూడ భారతములోని పూర్వ 
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మోమాంననే లతీంచు చున్నది, కథ నపాజముగానే శినన్న ము, 

పంనన్న కథ అనుట స్పష్టార్థ మే. ఇంక అస్ధశబ్దము క భార్థ ర్ధ మాతే) 

సూచకమనుట పాధారణాంశము. శాన న్రములందు అర్థశట్దము ద్రవ్య: 

గుణ కర్మలు మూడింటిని చెప్పును. ' పూర్వమిమాంసలో “అర్హ 

సంగహాము” వంటి పేరుగల గంథమున్న ది. అది పూర్యమామాంన నే 

చెప్పను. యుక్తము న్యాయ్యమను ౧బ ములు సమానార్థకములు, 

మూడులింగములలోను వర్శించునుం భట్టారకుడు మోమాంసా నా ట్ట 

నునుటకు “అర్థయుకక్షి అన్నాడు, “పానన్నకథా” అను దళమున కథా 

శబ్దము (ఫ్ర లేగ శబ్బమై నందున యుక్కమను దాని యీళింగరూపము 

గహ హించి “అర్హ యు క్రీ? అని కూర్చి తేత్సమముగా “అన్థయుక్షి 

అన్నాడు. కాగా అస్థయుక్రి అనుదానికి మిమాంనానాా్యాయ మని 

హృదయము. అట్టయినచో సత్యనారాయణగారు చెప్పిన బేమి 

కావలెను? రెండును ఉండును, వారు చెప్పినది గాణమిని మాత మే 

మనవి, ఒకచోట శెండు ప్రకి)యలు పాప్పింపగా దేనిని గ9హింప 

వలెను! అను ప్రశ్న వచ్చినపుడు మోమాంనలో “పరిసంఖ్యావిధి 

వరించును. “ద్వ యోస్సముచ్చిత్య పాస్తా ఇతర నివృరత్తి ఫలక్ విధిః 

పరిపంఖ్యావిధిః రెండును "చేరి వచ్చినపుడు అపధానమైన దానిని 

వదులునట్లు చేసి _పధానమైన దానిని గహించునట్లు చేయునది 

పరిసంఖ్యా విధి. భట్లారకుని పద్యమున అర్ధయు క్ని అను దళమునకు 

క థార్ధ మును యోజించుట, మోామాంసాన్యాయము అని రెండు 

స్ఫురణలు కలుగుచుండగా దేనిని గంహింపవ లెను? అన్న చో, భట్టారక 

పాయు క్రీ నెరిగినవాడు మామాంసాన్యాయ మనే గహింపవ లెను. 

రండవ దానిని ఊరక గోహింప వచ్చును, 

1.8. భారతము, (శ్రౌతరూసకము : మీమాంసా న్యాయములు. 
పూర్వమావమాంసలో దాదాపు వెయ్యి న్యాయములున్న వి, 
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అవే ై మినీయ న్యాయమాలావిస్తారము వంటి (గంథములలో 

| కోడికరింపబడి వివరింపబడినవి, నేటికిని న్యాయస్థానములలో 

ఈ స్వ్యాయ ముల ననుసరించి యే వాజ్బూలాదులు పరికీలింపబడుచున్న వి, 

భట్టారకుడు వాన్టస భారత స్వరాపమును చక్క_గ ఎరిగినవాడు గనుకనే 

“ధర్న్మత_త్వ్వజ్ఞులు ధర గలొ ప్ర్రంబని' అను పద్యమున ధర్భపదర్భున 

మునకు [(పాథాన్యము నిచ్చినాడు. “అథాతో ధర్మజిజ్ఞాసా అను 

సూ1తముతో శ్రైమినీయ దర్శనము అరంభమిగును. మీమాంసా 

న్యాయములు తనకు చక్క_గ తెలియుననుచు తాను “నానారుచిరార్భ 

సూ క్రి నిధి నన్నా డు ఇక్కడ రుచిరార్థ సూక్తులనగా కవి చెప్పెడు 

అన్థాంతరన్య్యాసములు గావు. పలువిధము-లె, రుచిరములేన అర్థ 

సూకుు లు అనగా మోమాంనా నూక్తులు/ న్యాయములు అనియే 

భట్టారక హృదయము. 

బ్రంతకును భారత స్వరూప మేమి ! ఒక పారలోనై నను అది 

(శౌతరూపకము., వివరించుటకు వీలులేదు కాన నేను గమనించిన 

అంశములు కోడికరించదను క (దూవినతేల వృతాంతము అగ్న్య్యా భేయ 

(commissioning of vedic fires) సంబంధించి, విహారన్యాయ 

మిందున్న ది. విహారమనగా (శ తాగ్ను లుండు వేదిక. సౌపన్షాఖ్యాన 

మంతయు పవమా నీష్ణుల చితణము. రురు సహా (సపాద జరత్కాారు 

వృ తైంతములు ఫునర భేయ చి|త్రణము. వహ్న్యనుగమద్వయ నిమి త్తే 
ఎ 

తాన్యాయమిందున్నది. జన మేజేయ సర్పయాగము అభిచారికమును 

అవాంతర _పకరణము; నదంశపతితమను శా న్ర్రువిషయ చితణము, 

ఏకలవ్యుని కథ, నిపాదస్థపతి న్యాయమునకు చితణము. శేతకి అను 

రాజక వృ తాంతేమున (కత్వర్థమను శాస్తాంశేము, వసోర్థారా 

(96) 
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న్యాయము చి(త్రింపబడినవి. మందపాలోపాఖ్యానమున బుణ్మ త్రయా 
పాకరణ నిత్యత్వ, దై శ్యనరన్యాయములు చి తితములు, ఖొండవ 

_ చహనకధ  నంయోగ పృథ _కృవన్యాయమును, ఉభయార్థమను 
శాన్భాంశమును చి తించును. మయ సభా వృత్తాంతము విామాంస 

లోని “అపూర్వము* నకు చి(తేణము. ధర్మజుని రాజసూయము, 

సరేనరి. యాగచి (తణమే. ఇందలి జరానుధ వధ రాజసూయభాగమైన 

వాయవ్యుయాగ చీ తణము. ఇవి అన్నియు సం(గహముగ వివరించు 

టకు వీలుకాని శాస్త్ర విషయములు. అయినను అందరకు తెలిసిన 
ఏక*'న్రుని కథలో నిహాదస్థపతి న్యాయ మెట్టు చి తింపబడినదో చూపి 

ముగింతును, 

1.9. ఏకలవ్యుని రథ : నిషాదస్థపతి న్యాయము. 

ఏక లన్వ్యుని కథ వ్యాసభారతమున సంభవపర్వములోని 180వ 
అధ్యాయమునను నన్నయ భారత భాగమున ఆదిపత్య పంచమా 
శ్వాసము (282.244) నను ఉన న్నది. 

వేదము రథ కారులకు అగ్న్యాధానమును, నిపొదులకు రాద 
యాగాధికారమును అన్నుగహి ంచు చున్నది. “వన్గాసు రధథ'కార 

ఆ దధీతి అను ఆధాన (పకరణమందలి వాక నము రథకారులక్రు 
వర్ష రువునందు అగ్యా్య్యాధానమును విధించు చున్నది. రధ కారులు 
యాజ్ఞవల్క్య వచనము ననుసరించి సంకీర్ణ జాలి. చె జై_మినీయన్యా్యాయ 
మాలా వి స్తరమున రథకారాధికరణము (6- -1-12) దీనిని వివరించు 
చున్నది, 

నిపాదులకు కా(దచరు యాగాధి కారము “వాస్తుమయం 
గారం చరుం నిర్వ పేత్ ” అను (పకృతి వాక్యము వలన సిద్ధించు 
చున్నది. దీనిని నిషాద స్థసకి న్యాయమిట్లు వివరించు చున్నది. “వాస్తు 
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మయం కాద్భం 'చరుం నిర్వ పేల్ ” వ్రదిః (పకృత్యః (భూయ తే 

“వతయా నిషాద స్థపకిం యాజయీేత్ * ఇతి వాస్తుశబ్దః కించి త్పకృతి 

(దవ్య వి*షమాహ వఏతస్యా విష్టావధి కారీ స్థపతి శబ్ద వాచ్యః (తె ౧) 

వర్శికః కుతః ? నిపొదానా మధిపతిః” ఇతి ష్య. సమాసస్య తై వరి శే 

సంభ వాల్, తస్యచ అధీత వేదల్వేన వి ద్యాసంభ వాచ్చ, ఇతిచేత్ 

మైవమ్. “నిపాదశ్చాసాస్థపతిశ్చి ఇతి కర్మధారయ సమాసస్య ముఖ్య 

తాల్. పస్ట్ సమాసే తు నంకీర్ల జాతి విచేష వాచినా' నిపాదశ బన 

తత్పంబంధ ఉపలక్న్యేత. నత్వయం కర్మధారయ దోపో౭_ స్తీ. తత 

స్థాఆా-లికాచారోపచే శాదినా విద్యాం సంపాద్య ధనికో నిపాదో 

శ్యాదయాగం కుర్యాత్ + (శై. న్యా, మా. వి. 6-1-18) 

పె వానిలో మొదట చెప్పబడిన పూర్వపక్షము “నిషాదస్థపతి' 

అనుచానిని షన్వీ తత్చురుషముగా గహిగిచి (నిషాదానాంస్థపతిఖ స్థపతి 

శబ్ల వాచ్యుడం తే )వర్లికుడనియు వానికి -వేదాధ శ్ర“నము వలన విద్య 

యుండును గనుక రౌద యాగమునకు అధికారము కలదనియు చూపగా, 

అట్లు కాదనుచు గెండవ పేరా “నిపాదస్థపతి ని కర్మ ధారయముగా 

గ్రహించి ఆ స్థపతికి సంకీర్ణ జాతిత్వము రాకుండ చెప్పును. తాత్కాలిక 

మైన ఆచార్యోప దేశము చేత ఏద్యను సంపాదించ ధనికుడైన నిపాదుడం 

రాదయాగము చేయవచ్చునని చెప్పుచున్నది. 

ఈ న్యాయమే ఏకలవ్యుని కథలో చి తింపబడినది. ఎకలవ్యుడు 

ఎబుకురాజు కొడుకని మనము సామాన్యముగ అనుకొొందుము, కొసి 

అతడు రాజకుమారుడనియు నిపాదులలో సెరిగెననియు హరి వంశము 

చెప్పుచున్నది. వకలవ్వుడు సంకీర్ణ జాతివాడు - కాదనుట స్పష్టము. 

ఇంక - కథాంశములకు అన్వయము చూసెదను. ఇతని తండి) చేరు 

హిరణ్యధన్వుడుః ఇది వాడు ధనసికుడగుటను సూచించును. ధనుస్సు 

ఛామికాగ్నికి (Terrestrial Fire) పితీక అని 'బృవాశేవతి చెప్పు 
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చున్నది. వకలవ్యుడను చేరు వాని వాని సకృల్గవనార్హ తను 
సూచించును. నిషాదులకు రౌద)ియాగ ముక్క_టియే విపహితముం 
ధనికుడై న నిపొదుని వలన తా త్కాలి కాచార్యుడం ఒక్కసారి గురు 

దవేణ గోహించుట ఉచితమే, ఏకలవ్యుడు స్థపతి అగుటకు సూచకము 
గానే అతడు దోంణుని రూపు మట్టిబొమ్మగా చేసిపెట్టుకొని ధనుర్విద్యా 
భ్యానము--అగ్ని సంబంధమైన వేద విద్యాభ్యాసము నకు చిహ్నము, 

ఇంక తనకడకు వచ్చి మొబుగుచున్న. కుక్కను ఏడుబాణములతో 
కొట్టుటయే రొదియాగ నిర్వహణము, ఏలన కుక్క రౌద్రస్వరూపము, 
( శ్వభ్యశ్య్వపతిభ్యశ్చవో నమః ). _ నిపాదునికి అగ్న్యాధానము 
లేనందున ఈ కాదచరుయాగము లౌకికాగ్నియంబే వేయవలసి 
ఉండును, ఏకలవ్యుడు. కుక్కను బాణములతో కొట్టుట ఆరణ్యక 
పరినరములలో జరుగుట లౌకికాగ్నికి ప్రతీక, దో9ణుడు ఏకలవ్యుని 
దటీణాంగుష్థమును గురుదమీణగా కోరుట పిసిద్ధము. అది లవనమే 
అయి ఏకలవ్య నామము సార్థకమైనది. చేతి బొటనవేలు బివా శ] 
నంశేతము కలది. దానిని దోోణుడు గురుదవ్ణగా కోరుట బ్రహ్మా 

పరమైన దవీణణను కోరుట, ఈ కథలో వకలవ్యునికి దోణపరమైన 

నశిష్యత్వము కాదా చిత్మవునుట స్పష్టము. ఇక్షు కథ నిపాదస్థపతి 

న్యాయమును చితించు చున్నది. 

1.10 ముగింపు, 

ఇట్లు ఇందు ప్రసన్నమైన కథలో మిామాంనాన్యాయము 

చికితమైనది. భట్టారక వాదయము వీనిని లోనారసి మనము 
గహీంపవ లెననియే కాని అపుధానమై గాణమయిన చమత్కార 
విశేషములని కాదు. సరళముగా నుండు ఒక్క. మచ్చు మాత్రము 
చూపినాను. భట్టారక హృదయము నెరుగగోరు పాఠకులు భారతమున 
గ ంఫీరమైన శా స్త్రదృష్టితో చదువవలసి ఉండును. అట్టి ఆభిముఖ్యము, 
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ప్రయత్నము పడివుందిలో కలిగినను నా ఈ వ్యాసము చరితార్థ మే 

అగును. థీనా మవి(త్యావతు, 

సూచికలు. 

1. "యదిహా స్తీ తదన్య\త్ర; యన్నేహాస్తి నతల్ క్వచిత్ ” 

బి బుతో యజాంవీ సామాని, వేదా, థ్యాత్నం తరైవచ 

న్యాయ, శీషా, చికిత్సా చ దానం పాశుపతం తథా” 

9. “ఇష్ట సిద్ధ రనిష్ట పరిహానై దలౌకికం ఉపాయం యో౭-యలి 

సవేదఃి___ ఐత రీయ \'బాహా గైన్యాఖ్యః 

4. “యం యం (కతుం ఆధీ'తే తేన తేన అస్య ఇష్టం భవతి... 

(భాహ్మణవాక్యము. 

క, పాయేణ సర్వామామాంసా హోన్మ లోకాయతీకృ తో” 

కుమారిలభట్టు 



భారత భారతి-నన్నపార్యుని నాటకీయత, 
స్ఫూర్తి స్ట 

“ పాంశు పయోద నీల తను భాసితు నుజ్జ (ల దండధారం బం 

గాంశు జటచ్చటా భరణు నాగమపుంజ పదార్థ తత్తే (ని 

స్పంశయ కారు6 గృపవ్షమృుగచర్న్శ కృృతాంబర కృత్య భారతీ 

వంశ ఏవర్థనున్ (దిదళవందితు సాత న్రవలేయుల గొల్బెదన్. 

మహా భారతమున న భాపర్వము రమ్య మై పండిత చేతో నిరృతి 

చేయుచున్నది. అందు మరలం దొమ్మిది పర్వములు గలవు. సభా 

పర్వము, మంతపర్వము, జరానంధ వధ, దిగ్సిజయ ము; రాజ 

సూయము, అన్హ్వ్యాభిహరణము; శిశుపాల వధ, ద్యూతము; అను 

ద్యూతము. 

ఆంధ మహాభారతమున రాజసూయము వరకు [బథమా 

శాంనమున వర్ణితమైనది. అన్హ్యాభిహరణమునుండి అనుద్యూతము 

వరకు ద్వితీయా శ్యాసమున వర్షితవైనది. ఈ రెండా శ్వానములును 

రెండు (పత్యేక కావ్యములుగా. బరిగణింపం దగినంతటివి. మొదటి 

యాశ్వాసము మయుడు సభను నిర్మించి ధర్మజున క.చ్చుటత్ 

( బారంభమై, (కమపరిణామము నొంది, తత్పభయందు ధర్మజుడు 

రాజభూయయాగ. దిశీతుడగుటతో ముగియును. రాజసూయము 

చేయవలయునన్న సామాన్యులకు సాధ్యము “కాదు. సర్వ సర్వం సహో 

మ”డలమును శాసించి, పాలింపంగల సార్వ? "ములు మాత్రమే దానికి 

సమర్థులు. అందువలన ధర్మజుడు బంధుమి (-తాదులతో బాగుగా 

నాణోచించి, కృష్ణుని (పోత్సాహము వలన రాజసూయమున కంగీక 

డించును. జరాసంధుని వధ వలనం బాండనవుల దిగ్యిజయము వలన 

ధర్మజుడు రాజసూయ దీథాదకుడగును. మయు(డు నిర్మించి 

యిచ్చిన బే రాజసూయమునకు రంగస్థలము, 
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ఇయ ద్వితీయాశ్వానమునం గథ కొంచెము వేగము నందు 

కొనును. అక్ట్హ్య్యమున కష్టనిగా (శ్రీకృష్ణు నెన్నుకొని పూజించుటతో 

నారంభమై, (క్రమనికాసము నొంది, అనుద్యూతముత్రో నంతమగును, 

అ స్ట్రైాఖిహరణము, శిశుపాల వధ- ఈ రెండును గలిసి యొక యే కాంకిక 

వల నాటకీయమైన నక్క-ని చఅఖనము (Dramatic movement) 

కలిగియుండును, పనికి. బరిణామ స్వరూపముగా నె ద్యూ'తానుద్యూత 

ములు సౌగి అరణ్య గ మనమున. బర్యవసించును* 

నన్నయ భట్టారకుడు భారత సంహితారచన బంధురుండగుచు. 

(నన్న కథా కవి ఆస్ధయు కిని, నత్షర రమ్యాతను, నానా రుచిరార్థ 

సూక్తి నిధిత్వమును నిల్చుషొనుచు వచ్చెను. వాగను శొసనుని కథా 

సంహితా రచన దృష్టిని గుర్రించియే ఉభయ కవిమితుడు గద్య 

పద్యములతో ( (బబంధ మండలిని నిర్మింతున నెను, నన్నయ కాని, 

తిక్క_న కాని భారతమును సంస్కృతము నుండి యథాతథముగ 

ననువదింపవలయుననుకో లేదు. సంస్కృతమున భారత మితిహానము; 
తెలుగున గావ్యము. నన్నయ నా నేర్చు ఏధంబున నిక్కా_వ్యంబు 

రచియించెదనని దొడంగినాండు, తిక్కన కూడ “ఇమ్మహాకావ్యంబు” 

అనియే గురుతించి చేష్కొ-నినాండు. నన్నయభట్టు “జననుత కృప 

చ్వ్వైపాయన ముని వృషభాభిహితే మహాభారత బద్ధనిరూపి ఆార్థ 

మేర్పడం దెనుగున రచి” యించినాండు. తిక్కన “ఇమ్ముహో కావ్యంబు 

నర్ధంబు సంగతంబు సేయుదు” నన్నా 6డు, దీనిని బట్టి యా కవు 

లిర్వురును దము నేర్చునుబట్టి, వ్యాన నిరూవితార్థ మేర్వడునట్లు గాం 

చెను౮సన రచియింతుమని తెల్పిన క్రై మైనది. 

సంస్కృత భారతము మేలిమి బంగారఫు ముద్ద. ఆం్యధభారతిము 

చక్కని హారము, దీని కాక్ళతి (Design) రచించి, కొంతవరకు 

నగనుజేసి యిచ్చిన మహోళిల్బి నన్నయ. ల యాక్కతిని జక్క-గా 
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(గహించి నగను బూర్తిచేసి ఆంధ శారదా కంఠసీమ నలంకరించిన 
మహానుభొనుడు తిక్కన, 

తెనుంగు కవులు కావ్యదృష్టి తో (వాసీన వారగుటవలన నేకథ 

కాకథచే ఆద్యంతములు చక్కగా సమన్వయించుకొనుచు రచన 

సాగించినారు. దీని కవరోధములుగా నుండు కథలను, వంశ చరి తలను, 

స్తుతులను దొలగించి వేయుటకు సంకోచింపలేదు. కావుననే ఆంధ 

భారతము విశ్వజనీనమై, ఆం ధావళి మోదముం బొరయునట్లానరించినది. 

సభాపర్యము ద్వితియాశ్య్వాసమున నన్నయభట్టారకుని కవితా 

వై శిష్ట్య్వామును గవమనింతము, 

శిశుపాల వధకు సంబంధించిన కథ డెబ్బదియొక్ర గద్యపద్యములలో 

నున్నది. ఆ కథా భాగమున నాద్యంతములను నన్నయ సమన్వయించిన 

విధమిది-“త "ల్లి (ట్రైహ్మోది సురగణ (పార్టి ంతుడయి యఖిల మహీ 

భార తావతరణార్థంబు నారాయణుండు యదు వంశంబున నుదయించు 

టయు” నని మొదలిడి “అంత ననంతెశయనుండు నిశుపాలు సంస్క_రింపం 

బంది” యని ముగిం చినా౭డు. ఇది శేవలము కృష్ణుండవతార వుభుషుం 

డను విషయమును నిరూవీంచుటక్రు మాత మే'కాక , భ్ విష్యుద్భారత 

రణమునకు జ్ఞాపిక యగుచున్న ది. “అనంతశయనుండుంులం అనుటవలన 
జయ విజయుల ఆ పవృ క్యంతేమంతయు ధ్వనింపం బేసినట్లయినది. అందు 

కొరకే మూలమునలగల యర్థమును మార్చి యిట్లు పలుకవలసి 
వచ్చినది. 

“పాండవ స్త 6'ువ్క్ తూ న్? సత్తా గణ మహీపతిహ్ 

దమఘోపాత్నజం ప్కం, నంస్కారయత మా చిరమ్” 

సంస్కతేమున ధర్న్మరా జె పనికట్టుకొని శిశుపాలునికి నసంస్కా 
రము జరుపవలసినదిగా. దన తమ్మ్ములకుం దెల్చును, కాని యిక్కడ 
ధర్మరాజెవ్వరు 1 “కవల యజ్ఞ దీవే తుండు. తాను జూచుచు నుండ 
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వలసిన జే కానీ యేమి చేయుటకును జాలడు, సర్యఫారము కృష్ణునిమై 
బడినది. అందువలన నత డే సర్వమును నిర్భహింపవలయును. కాప్రున నే 

కృష్ణుండా యధికారమును హాస్తగత. మొనరించుకొనెను, ఇంతవరకు 
“లౌకికవిషయము. కాని శిశుపాలుడెవరు? అను (పశక్న యుండ నే 

యున్నది. దానికే నన్నయ యొక నెేేవణముతో నొక కథనే 
ధ్యవింపం చేసినాడు. “అనంకేశయను(డు” అనుటతోడనే విముమూ ర్తి 
లమ్మ'దేవితో నున్న కాలమున సనక సనందనులు దర్శనము గోరుట్ట 

జయ విజయులు నివారించుట, శాపవృ త్తాంతము మున్న గునదంతేయు, 
(గవమముగా స్మృతిపథమునంC గదలాకును. ఇది. అల్పపదముల 

ననల్బార్థ రచన, 

"మొదటి భాగమున నర్హ్ల ప్రమున కర్గుని దెల్ఫుమనంగా భీమ్మ(డు 

ధర్శజునితో నాచార్యు(డు మున్నగు నారుగురను “దెల్చి 
“వపా మేకెక కో రాజన్ అర్థ ిమాసీయ'తామితి 

అథ మై పాం పరిస్థాయ సమన్ధా యోపసీయ తామ్” 

అని మూలమున బల్కు-ను. 

దీనిని బట్ట గుణము” యందు వరిష్టుండు, సమర్ధు'డువై_న వాసి 

క (గపూజ చేసి మిగిలిన వారిని (గమశః పూజింపవలయునని యర్థము. 

కాని నన్నయ భీషు నీచే నిట్లు పలికించెను. 

“పరిల్లో, 

(్రకినెవ్య(డు సద్దుణంబులం బెద్దయట్టి మహాత్నుని 
ఖ్యాతుం బూజితుం జేయు మొక్కని. గిరవాన్గయ వర్ణనా” 

దీని వలన నొక (పయోజన మున్నది, భీష్ముని వచనమున ధర్మ 

త నయుండు కృష్ణున కర్ధ్య్యవి చచ్చెను, నిగుపాలుం డథధోక్షుజుండనునది 

పాధి పాయ విశేషణము. అవుజమ్యులె నవాని నధఃకరించు వాడని 
యర్థము. ఇంకముందు జరుగబోవునదదియే, అందువలననే కేవల శబ్ద 

(97) 
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సౌందర్యము- కోసమను (పానము. వేసినట్టున్నను వెేేపణౌచిత్య 

మును గథ కనుగుణముగా దిద్దుకొన్నాండం నన్నయ. దీనిని లోనారసి 

“ములు” అనవఅసినవారు కపీం[దులు. మూలమున “శిశుపాల స్తు'త్యా 

వూజాం వాసుదేవే న చవమే” అని మాగతమే యున్నది. 

ఈ యావేపమంతయు నొక పెద్ద యుపన్యాసము, దీనియందు 

శిశుపాలుడు తన నేర్చంతేయు నుపయోగించి సభ్యులను కలియగట్టు 

కొనుటకు యత్నము చేయుట కనిపించును. అందుండు రాజులు విశిస్టా 

'రాధ్యులు-ఆర్యులు; మహిాదివిజులు పూజ్యులు-ఇట్ల నుట వలన సభలో 

సౌముఖ్యమును నంపాదించుకొనుట సులభము. దీని తరువాత 

ధర్మరాజుమై 6 (బశ్నల వర్ష ము6 గురివించుచున్నా డు. పూజనీయు లై న 

ఆరుగురియందును గృహ్హుండెవ్వండు 1 ఇది యాతని (పశ్నల సారము. 

బ్రంతవరకు భీషు శని పనువువలననే ధర ఎడిట్ యవివేకము నాచరించె 

నని తెల్చుచు ధర్మజుని. గాడ (పశంసించుట సాగించెసు, రాజులు 

ధర్మరాజుని గురించి వురుష విశేష. వి తముడు, పూజ్యుండు- అని 

భావించి యాగమునకు వచ్చిరంట! వారి కన్ని ఏధముల నవ్ఞ సేయుట 

పాడియేనా? అని (ప్రశ్న, ఇది కేవలము ధర్మజునికి వేసిన (పశ్న 

కాదు, ధర్మరాజక్క-.డి రాజులందరి నవమానిం చెనని తెలియ (చెప్పి 

వారిని గూడం దనతోం గలువుకొనుటకుం జేసిన యత్నము. అంతే 

కాదు “ఈ య వనీశ్వర (పవరల్సిందజు నిన్ను నగంగ నిట్టుగాం 

జేయుదె” అని కూడ నన్నా (డు, దీనివలన నచ్చటి రాజులు ధర గరాజున 

కవమానకరముగా నవవలయునని యాతని సూచన, ఇది వెంటనే 

కార్యరూపమును ధాల ఎ లేదు. కావున దాజే సభా భవనమును వీడి 

పోయిను, ఉపన్యాస క ళకిది చక్క-ని యు దావారణము. 

క షుండు ఏర మున జే అ ఎవ ల తగని యర్ధ్యమును గొనియినని 3 ల్చుచు 

గోవిందుడు” అని యుపయోగింవెను, నోవ్రలను రవీంచునాడస్వి 
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గొల్హ్లయని నిశుపాలుని భావము. “ధీయుత యంచు ధర్మ జ నదీసుత 

కృష్ణుల నెగ్గులాడుచున్” శిశుపాలుడు ధర్మజుని సంబోధించుటలో 

“ధీయుతే” అనినాండు. నన్నయ దీని నెగులాడుటగానే తెల్పినాండు. 

దీనిని గాకు (పధానముగా నర్థము చేసికొనవలయును. అప్పంళ్లు బుద్ధి 

మంతు(డను నర్థము రాక బుద్ధిహీనుండని యే భాసించును, 

“క్రిబే దార(కియా యాద్భ, గంధ వా రూప దర్శనమ్ 
అరాజ్ఞా రాజవల్ పూజా, తథా తె మధుసూదన” 

అని మూలమున శిశుపాలుడు కృష్ణునే సంబోధించి నట్టున్న ది. 

అట్లు చేసిన శిశుపాలునిలో బిగువు నడలిపోయినశ్లు ! (పతిస్పర్థి తో 

దనకుందానై మాటలాడడు. అందువలననే ఆంధ భారతమున శిశు 

పాలుండు ధర గజునితోనే పల్కు-ను. ఇది మొదటి మెట్టు, దీనిని చాటిన 

సిమ్మటం గాని శ|తువులు పరస్పర మభ్ళిముఖులు కారు, “అరాజ్ఞ 

'రాజవత్. పూజ్యా” అనున దప్వుడు జరిగినదనియీ శిశుపాలుని భావము, 

దానిని మరలం జెప్పుట ఫునరుక్రియీ కాని (పయోజనము శూన్యము. 

అందువలన నన్నయ మొదటి రెండు నిదర్శనములకు నడుము “చెవిటికి 

మధురగీతియును” అని చేర్చి కృన్లుని పూజించుట యటువంటిదని 

ధర్శజునికే చెప్పించినాండు, 

నభను వీడిపోవుచున్న శిశుపాలుని. | వీయవచనములత్రోో 

ననునయించుటకు ధర్మజుడు వెంట నరిగెను, మూలమున “తత్రో 

యుధిష్టిరో రాజా శిశుపాల ముపా(దవత్ ” అని యున్నది. తెలుగులో 

“నికు వాలు విఖుందన చని” అని యనుటవలన ధర్మజుని పా(తకు 

మూలమున వేని గాంభీర్యమలవడినది, ఆ గాంభర్యమాలేని సంభాషణము 

నందు గూడ నిలిచియే యున్నది. ఆరంభమునంచే ధర్భజునికి బాడిన 

విశేషణములలో “ోధృతిమంతుండు” అనునదొకటి సార్థక్య మో ఘట్టి 

మున సర్య(త కన్ఫ్సట్టును, మూలమున యుగిప్టిరుని మాటలివి 
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“-నేదం యుక్తం మహీపాల, యాదృశం వె శ్వేముక్షవాన్ 

అధర్మ శ్చ పరో రాజన్, పారువ్యం చ నోర్గకమ్”, 

నహి ధర్మం పరం జూతు, నావ బు ధ్యేత పాళి వః 

' భీవ్మకి శాంతనవసే సరన నం, మావమెం థ్ స్వమన్యధా 

పశ్య చై "చె "తెన్ మహీపాలాం, స్త్వ వృద్దతి రాన్ బహూన్ ' 

మృవమ్యన్తే చార్భణాం క పాత ద్వత్త్వం కను వము రసి ని 

చేద తే తే (న కృష్ణం హి, భీష్మ శ్చెదిప'తే భృశమ్ 

హే్యనం త్యం తధా వేస యానం వేద కొరవి” 

“సిక్షంశు వృద్ధులయిన రాజు దన్న రు. వారు నహించిరి, 

నీవును సహి౭పుము” అనుటవలన ధర్మరాజు కృష్తునిం దక్కుువపణుచు 

చున్న శ్లై యనివించును. ఆం(ధమున నర్హమశ్లే 'యుండియు భావము 

మారినది. ఇది జేవల మనున యించుటయే కాదు; మందముగా 
మందలించుట కూడ 

భూరి సుణోన్నతు లనందగు, 

వారికి ధిరులకు ధరణి వల్ల భులకు వా 

క్వ్చారుహ్యము చన్నె మహో 

దారుణవుది విషము కంకు దవహానము కంకున్” 

“ఆదిజు(డై న (బహ శ్రాయుదయంబున 'కాస్పదమైనవాండు చే 

ది సమస్త వాబ్బయము లందు (బశంసితుండై నవాండు లో 

కాది (తిలోక పూజ్యుండని యాత్మ నెణేంగి పితామహుండు చా 

మూాదరుం జెప్పెం బూజ్యుండని యుక్తము కాకిది యేమి దోవ, 

“పరమార్థ (పతిభం దమో 

హరు నచ్చుతు భీష్మం డెణింగి నశ్లులుంగయగ సీ 

కరిది శిశుపాం పెద్దల 

చరితం బల్పులకు నెజుంగ శక్య నెం యెందున్ 
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గురుండని సమ_స్హ లోకో 

తృరుండని నీకంకు వృద్ధతముశైన నే 
శ్వరు లచ్యుతే నర్వన నెడ 

గర మధినందింప నీకుం గాదన6ం దగుపే 

శిశుపాలుని యందు ధరణి వల్ల భునకుం గావలసిన గుణములు లేవని 

చెప్పినట్ట యినదిం ఫీమ్మ నకు “పితామహి శబ్దము నుపయోగించి 
దైహ్మ యంతటి వానిని వేసినా౭డు, అట్టె వాడు మాత్రమే “_బహ్మ 

యుదయంబున  'కాస్పదమైన దానిని గూర్చి డ శెలిసీకోగల్లును, 
“యు కృవు కాకిదియేమిదోనమే” యనుట శిశుపాలుని మందలించి 
యొప్పించుట కాని బతిమాలుట కాదు, కృష్ణుని గొప్పదన వుల్పుల 

చైజ్రం గ శక్యము కాదనుట వున శిశుపాలుం డల్పుడని చెప్పిన శ్టే 

మైనది బుద్ధిమంతులు పెద్దలను జూచియెన చేర్చుకొందురు, శిశుపాలుని 
కిదియు. చేతకాదు. వృద్ధులయిన రాజు లభినందించుచుండగా నీకు 

గాదనదగునా * అనుటలో నీవు నభినందింపక తీరదన్న శే యున్నది, 

కాని సంస్కృతమునందువలె “కును మర్షసి” అన్నట్లు లేదు, దీని 
వలన ధర్మజుండు శకి బతిమాలు చున్న కైయున్నను గొంత తీ వత 

కూడ చూపకపో లేదు. 

కాని శిశుపాలుని వంటి వానికది చాలదు. అందువలన భీష్ముటే 

కలుగ జేసికొనెను, ఇచట మరియొక యుపనా కైసము, విన్చు పాలుడు 

ముందు పోన్రుచున్నా డు, ధర్మ జుండు వెంబడి మాటాగుచున్నా (డు, 

భీక్నుండు లేచి ధర్మజుని వంకకుల దిరిగి పలుకోట ,పారంభిం చెను. 

ఇందు ధర్మజు ను ఫైశించినచే యెక్కువ. అయినను నిశుపాలునితో? 

గాక ధరి దానితో నే మాటాడుట వలన నా మాటలకు ఒక మహత్యము 
సిద్ధించినది. భీమ్మ (డు కూడ ధర్మజుని వైపు తిరిగియున్నను (వేలితో 

చిసుపాలుప్ం జూు"పుచు నే యున్నా6డు, ఆ పద్యమిది 
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“పాలిత దుర్హ యుండు విను పాలుతు బొలుండు ఏని*శేల భూ 

పాలక్ నీకు బట్టువణుపన్ మరి ధర్ము "వెబుంగ వినికిం 

బోలునె రాగ కోప పరిభూత మనస్కున కల్చరాజ్య ల 
వ్ లలనాంధ బుద్ది కనిమి_త్ర మహాత్సీరివాద న్గీల్రిక్రిన” 

రిగుసాలునకు బాలునకు గల సామ్యము నను పాసముతోో జక్క_ గాం 

దెలిపినాడు కవి. “భూపాలక' అను శేబ్బ్దములో "మొదటి యతీరమును 
మొదటి పాదమునవేసి మిగిలిన మూడతరములను రెండవ పాదము 

లోనికి దెన్పుట వున నొక ద్రైర్హర్ణము నచ్చినది, ద్రది ధర్మజుని 

పెద్దకేనమును సూచించును. “నీయంతటి వాండింత బాలు ననున 
యించుట యేమి? అనుటవలన ధర్ముజునాధిక్యము, శిశు పాలు నః బ్పక్వెము 
రెండును సృ్పష్టమగుచున్న వి. 

“ఏనికిం బోలుసో యనుట వలన ఛీమ్ము (డు శిశుపాలుని నః శే 

శిం మచున్నాడనియే యనుకొనక తప్పదు, నన్న యభట్టు రంగ 

నిశశమును (Stage Directior) వాచ్యము గా చేయడు చేయ 

కున్నను చేసినంత స్పష్టముగా నుండును, ఒక్కమారు కాదు- మూండు 
మారులు భీమ శండు శిశుపాలుని వంక వేలెత్తి చూవుచూ ధర ఎకొనితో 
ననినాడు. సభయంతయు నిదివరేశే శిశుపాలుని వంకకుం దిరిగినది, 

శిశుపాలుడు రాగ పరిభూత మనస్కు_డు; అల్బశాజ్యల “Ye నాంధ 

బుద్ద; మూండవది సందర్భమునకుం దగిన విశేషణము. అనిమి త్త 

మహక్పంవాదకీలి. ఈ విధముగా శిశుపాలుని స్వభావమును మూంని. 
ముక్కలలో వి శెపించి వరాపినా(డూ, ఛహ్ముండు, అప్పుడు శిశుపాలుడు 

వంక కే తిరిగినాండు. అతండన్న మొదటి వాక్యమే యిది, “అవినయ 

బుద్ధివై హరికి నర్త కృష్రమయోగ్యము 'యంటి నీవు మూర్ వు నిశువాల 
యింక బలుకన్ వలసెన్.”” నీవు మూస్టండవు, అందువలననే. అవినయ 
బుద్ధిత్రో హారి కర్ళషము తగదంటిప్, నికు జెప్పిననే గాని కెలియదు 
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అందువలననే పలుక వబసీ వచ్చినదని ' భీష్ముండు మొదలు సెకను. 
ఈ మాటలను ఒలుకుటను గూర్చి కాదు, భమ్ముండు పలుకుచున్న ది* 

తమ గొప్పతనమును దాము వెప్పుకొనరాదు. కాని “సభలోన నున్న 
యా యవనిపులెల్ల నాతనియంబరిముక్కులు వానిచేత నాహవజితులుం 

దదీయ శరణార్థులు” అను విషయమును జెప్పవలసిసనది. మూన్షండై న 
శిశుపాలుందు దినిని తెలిసికొన లేడు. అందువలన జెప్పక 'కప్పినది 

కాదు. అవులేకే * “ఇంక బలుకన్ వల సెన్” అని ఛీమ్మండు తన వినయ 

మును దెల్పుకొనియే, తప్పనిసరి యగుటవలన గొప్పతనమును చెప్పు 

కొనుచున్నట్లు పల్క్సాండు, ఈ విధముగా గృషుని సర్వ మాన్యల్వ 
మును స్థైపించుచు శీ్ము స్ డుపన్యసించుచుంగును. 

సంస్కృత భారతమున ఛీమ్మాడయ కృష్ణుని మహా త్రీ (మును, 

దైవత్యమును నిరూపించుచు _మధ్యుక్తెిటభ వధ, దశవతార వర్ష న, 

(కోప బలరాముల చాలీ లలు నరకాసుర వధ, బాణాసుర విజయము 

మున్నగు కథలను విపులముగా వర్లించును. దీనివలన ఛగవత్తీత్వ 

మును నిరూపించుట యగునో 'లేదోశాన్తి కథాతంతువు మా[తము 
నిశ్చితముగా నుచ్చిన్న మగును, దాదా పేడువందలు న్లోకములు 

గల భాగమును దొలగించి నన్న పార్యుండు కథను (బనన్నము 

గావిందినా(డు. 

“ఏవ ముకా క తతో భీష్మో విరరామ మహాబల 

వ్యాజహో రో తరం త్, సవాడేవో౭_గ్గవ ద్యచఃి 

భీమ్మయు  చెప్పందలచినదంతయు వరుసగాంజెప్పీ వి(_ాంతిని 
౧ న్నవిమ్మాట సహా దేవుండర్ధ వంతమైన వచనమును బలీ కెనని సంస్కృత 

మున గలదు. ఇక్కడ సన్ని వేశమును బట్టి చలనము (Movement) 

అవనరము. అట్టియెడ ఛీమ్న్మండు తన యుపన్యానమును ముగించిన 

పీమ్మట నహాటబేవుండు పలికె ననుటకంక్కు భీము డు పలుకుచుండగనే 
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సహా చేన్చం డందుక్రొనెననుట యందముగా నుండును. భీష్ముని పనును 

వలన ధర్మజుడు కృష్ణుని కర్గ మిచ్చెను. ఆ యగ్య్యమును దెచ్చిన 

వాడు సహాబదేవుండు. _ కావునం దనకును గొంత బాధ్యత కలను. 

ధర్మజుని మాటలు (పీయపూర్గకములయిన స్వాంతనములు, అవి శిశు 

పాలుని మనసున కక్కు_ను, అందువలన చే భీష్ముడు ధర్భ్మజుని వారించ్చు 

"తానే న్శుపాలునికిం బెలుపం బూనుకొనినాండు, భీమ్మనిలో ద వత 

యున్నది, కాని అదీ పెద్దతనముతోం గలిసి యొక (క్రమములోసాగినది, 

ఇది కూడ శిశుపాలుని మనస్సున శేక్క_దు. అందువలన నహాబేవుండు 

'శమము కాని వాదము కాని లేని థోరణిలో సభలో నిల్చినాండు" 

వయస్పున. జిన్నవాండగుట వలన నా తొందరపాటతనిలో సవాజము. 

“ఎడపక యిర్ధ్య మచ్యుతున కిచ్చితి; మిచ్చిన దీనికిం దొడం 
బడమని దుర్జనత్వమునం బక్కె_డు వీరుల మ సకంబుపె జ వ రై 
నిడియెద నంచు దాం జరణమెచే నభన్ నహా బేవు!; డట్టిచో 

న 

నుడిగి సభానదుల్ పలుకకుండిరి తద్దయు భీత దిత్తు-ఆ ” 

సవా బేవుని గురించి యీ సందర్భమున గవి యేమియు జెప్పకుండ 

సన్ని వేశ మధ్యమున నాతని మాటలతోనే (పనేశపెట్టుట సభలోని 
సభ్యులకు వలనే మనకు నొక వెరగుపాటును గల్సించును. అతని 

మాటలలో వాదము లన్ని ౦టికి మించిన తీ వత, నిరంపశత్వము 

నున్నవి. “దీనికి దొడంబడమని” యన్నచోట నా యతుర సమా 
వేశము నహాజేవుని మాటలలోని  వేగమును, దడబాటును పట్టి 
యిచ్చును. “మస్తకంబుడు నిడియెది” నని వాక ప్టమును సమాప్తము: 

గావించినాండు, నహబేవుండు. “బడుట” యేమిటో నహాబేవుండు తన 
మాటలలో. దెల్బలేదు. మాటను దాటిన యి జేకము వచి ఎ చేస్తా 
రూపమును దాల్చీనది, చేష్టను నన్నయ “తాం జరణమె.త్తే నథన్”” 

అని తెల్చీనాండు ఇచ్చట నన్ని వేశమున కంతయో బిగువు కల్లీనది. 
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భీష్నుండు మాటాడంచున్నంత సేవు సభలో నక్క_డక్క_డ వారిలో 

వారు మాటాడుకొను'చున్నారు కాబోలు | కాని యా విషయ మహ్వ 

డట్ట నివించ లేదు. సహాబేవుని యుద్భృతి చూచునప్పటికి “ఉడిగి నభా 

సదుల్ పలకకుండిరి తద్దయు భీతచిత్తులై” అనవలసి వచ్చినది. చేని 

నుడిగిరో వచెప్పకుండ'నే నన్నయభట్టు సభానదులు పలుక కుండిర 

తెల్చినాండు,. అంతకు ముందొక న న్వరూపము లేని శబ్రమున్న డ్. స 

కంచు నిశ్శబ్దతగల సమయము వచ్చినపుడే అంతకముందు శబ్దమున్న 

దని గమనింతుము. ఈ యుడుగుట యట్టి శబ్దమునే. 

ఉ( బెకము కట్టన వాండు మాటలు తక్కవ పల్కు-ను, అంతే 

గాక కావ్యమున నన్వయము సరిపోయినదో, లేదో అతనికింబట్టదు. 

మైవాక్యమున నటే కన్చించును, నంస్కృృృత మూలమున సహాబేవ్రుండ 

న్నమాటలివి, 

“శీన వం కేశిహం'తార, మ(పమేయ పరాశ మమ్ 

పూజ మానం వమయూయోవః, కృష్ణం న సహతే నృ వాకి 

సర్వేహోం బలినాం మూరి ర మయీదం నిహితం పదమ్ 

వవముశే మయా సమ్యా, క రం (పబఏతు సః 

న ఏవ హి మయా వధో భవిష్యతి న సంశయః 

అసి తెల్సి పూజనీయ వ్యక్కులను నహా బేవ్రండు పూజించెనసి యున్నది, 

'మొదటిలోనే నన్నయ దీనిని మజొక విధముగా మార్చుకొనుటవలనం 

జూజా సన క్ యే తేకపోయినది. 

సతో పతల్ ఫుష్పవృప్ట! సహోడేవస స్య మూర్ధని 

అదృశ్య రూపా వాచళ్వా, ప్య_ బువన్ సాధు సాధి(కి 

దీనినంతటినీ నన్న య భట్టారకుండిెక టిన్నర పాదములలోని కనువ 

దించి, మిగిలిన శెండున్నర పాపములను దాను సొంతముగాలటూ 

రించెను-- 

(98) 

జ్ 
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“ వెలువుగయిప్పు వృష్టి గురిసెన్ సహశేవుపయిన్ దివంబునన్ 
'వెలయంగ సాధువాదములు వించ 

ఇంతటితో ననువాదమైనది. ఈ సన్ని వేశము సభ్యుల హృదయము 
లందెట్లు పని చేసెనో తెల్పుట యావశ్యకము., కాక, సభలోంగలహ 
భోజనుండై న నారదుండున్నాండు. అతని కింతేకంకు మంచియవ'కాశము 

లభింపదు. కానున నన్నయ-- 

“సభా నదువెల్ల విస శ్రియా 

కులిత మనస్కు__లె రి తనకుంచెయుగ్భప్లమృగా జినంబునుం 

బలుముణు వీచుచుం గలవహాబంధుంజు నారదు(డాడె వేడుకన్”. 

అని పద్యమున మిగిలిన భాగమును బూరి చేసెను, ఈ యమూలక 
మైన యంశము వలన భవిష్య ద్భారతరణమును జ్ఞానీ కిందెచ్చుచు 
న్నాడు నన్న య, దీనివలన రాజసూయము, తత్స్పందర్భమున జరిగిన 

శిశుపాల వధ భారతకథయందు మిక్కిలి (వొధాన్యమును వహించు 
చున్నవి. భారతీయుద్ధమునకు బీజమిప్పుడే పడినట్లు, నందువల్ల నే కలహ 
శనుండ్రైన నారదుండానందముతో నృత్యము చేసినట్టు విశదమగు 
చున్నది, 

ఈ నారదుండు నృత్యము సేయుట మజాకవిధముగాంగభా 
గమనమునకు(దోడ్చడినది. శిశుపాలుని సేనాపతి సునీధుండు రోషము 
నొంది పరుషవవదనము లాడుచు స్వపతతియులనెల్ల నొక్క_-వోటం 
'బేర్చి శిశుపాలుని యనుముతితో యుద్ధమునకు సన్నగ్ధుండగుట సాగిం 
చెను. 'బేవతలు నవా బేవుని నభినందించుట కాక, సభలోనే యున్న నా 
రదు. డానందనృతే శ్రముచేయట సుసీథున కురిసిన పుండుపై నుష్ప్వూవేయు 
టయెనది. దాని పరిణామమే సరత యుద్ధనన్న ద్ధత, 

ఇచ్చుట సంస్కృతమున నొక యస్పష్టత యేర్చడినది. సునీభుం 
డును, శికుపాలుండు నొక్క_రో యిరువ్రురో స్పష్టముగా లేదు, నన్నయ 
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దానిని బరిహారించి సునీధుండు శిశుపాలుని "సీనాపలియని స్పష్టము 
గావించినాండు, సరి, శిశుపాలుని పథ్షమున యుద్ధ (పయమత్న ము సాగి 
నది, ఇదంతయు వచన బద్దము,. వాండవుల పశ్షమునను మైన్యనమిో 
కరణము సాగినది. ఇది పద్యబద్ధము, పచనముకం౦ం కొం బద్యము నకు( 
బా ముఖ్య మెక్కు వ, మంచి యుద్ధృతిని జూపవలసి వచ్చినపుడు నన్న 
పార్యుండం చంపకమాల నుపయోగించును. ఇకడంసాడ నకచేసెను, 
ధర్మరాజు సకలతు[ తియ వోభమును జూచి భయనం[(భమా కాంత 
వాదయు(డై నపుడు భీమ్మనితో ననిన మాటలు “తరలములోండె 
'ప్పెను. ఈ పద్యమతని మనఃస్థతిక్రనువగు గమనము కలది, 

ఒక్కక్క రొజు నొకొ_క్క. _పళయ నాగరమువలెనై రి, వారి 

వలన డాఖమునకు విఘ్నముకాని, (పజలకపకారము కాని కలుగ 
కుండ వారికి జిత శాంతి మయొనర్భ్చ నలయునని కోరెను, ఇందు దన 
బారు, పెఅవారు నన్న ది'లేకుండ నందటికిని జిత్త శాంతి యొనర్న్చవలసి 
నదని యధిష్టారుని కోరిక. ఇది పీతామహుండే వేయగలండు, వీతొమ 
హు6ండుం నృష్ట్రకర్హకదా! ఇచ్చట ననేక సాగరములను నన్నయ 
రూవించెను, వ్యాస భారతమున- 

“అసౌ రోపాత్ (పచలితో, మహాన్ నృపతి సాగరః 
అృతయత్ (పతిపత్తేవ్యం, తన్నె (బూస్ా పీతామహా” 

అని యున్నది. ఏమిచేయవలయునో చెప్పుమని ధర్మ జుండు భీమన 
డుగును. కాని, నన్నయ చిత్తశాంతి యొనర్పుమనియీ ధర్మజుండు 
వీతామహాుని గోరునట్లు చేసెను, మొదటినుండియుం వితామహునని 
యుధిస్ట్ రుండిచ్చిన గౌరవమే యట్టిది. పూజాసనకుంగావలసీన గుణ 
ములను, వానిని కలిగిన వ్య క్రినిగూడ శాంతనవుడే నిర్ణ యించెను. 
కావున సంవ ఛభమును వారించుట కూడ నతండే వేయవుయును. 
భీషు డు దానికి జక్క_ని సమాధానము నిచ్చెను... 
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“ వీయజ మునకు విఘ్నము 
ఇ 

తి 

నీయలగ నోపుదురె యొరులు జిత దై త్యుండం నా 

రాయఖె (డు యజ్ఞ ఫురుషుండ 

-జీయ పరా!కముండు దీనించేకొని కావన్? 

ఈ పద్యమంతయు నన్నపార్యుని సృష్టి వై చైతులను జయించిన 

వాంకు, జ్ఞానమునకు నెః వైనవా(డు యజ్ఞ ఫురుమవుండు. జయింపరాని 

సరా[కమము గలవాండు. దై దై_ఈ్యాంశే వలన జన్మించిన వారు శిశు 

నాలాదులు. అట్టివారిని జయించుట శీలముగాగలవా(డు ఢ్రీకృమ్లుడు. 

మంచి చెడ్డలను, గర్భవ్యాకర్కవ్యములను గూర్చి విచతణచేయ 6 

గలవాండు. కావునం గృష్షుంచేది తగునో అడే చేయును, గాని అన్య 
మాచకెంపడు. యజ్ఞ పురుమఃడు కనుక యజ్ఞమునకు భంగము కలుగ 

సీయ:డు, ఈ యుైశముండవచు ఎనుగాని నమస్ధతయుండవలదా! 

అన్న చో నతండజేయ పర్యాకముండు, ఇవన్నియు. గావచ్చును. 

కాని యధిష్టిరుని యాగమన్న నాతని కేల యాన క్రి యుండునన్న చో 

“చేకొని శావన్ో అన్నది సమాధానము, తనకు దానుగా. గ్బృమ్తుండే 

ఆబాధ వేను స్వేకరించెను. 

ఇందు సర్వశతురాజలోకము నలత్యుము చేసి భిమ్ముండు 

మాటాడంచున్నాండు. ఇప్పుడు (పత్యతముగా రెండు వర్షము లేర్పడి 

సోయినవి. మి(తేపకమును, శ (తుపతమును చెలీపోయినవి. ఎవ చేని 

మనస్సును. గష్ట 'వెట్టుకొందురను సంకోచమువేదు, అందువలన. 

గృమ్లుని మహాత్త్వమును మాత్రమే కాక రాజుల యల్బ్పత్వమును 

గూడ భీష్ముండు వెస్పచున్నాడు. 

రాజులందటును గుక్కూల వంటివారు. హారి సింసాము వంటి 

వాండు.కుక్కులు పెక్కు.లనియు ఇభకుంభదళన మహిస్థనిష్టుర నఖముఘిం 

జగ వాది మోంద మొతటిగియీమిో” యు చేయ లేవు, కుక్క లు- పెక్కు. 
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లు--ఈ రెండింటికి "వేసిన (పాస వలన ననురూపత్యము బాగుగా 
గోచరించుచున్న ది, కుక్క. లెన్నిమెనను గుక్క లేకాని మణి వేరు కాను. 
వ్రంకం గృమ్లునిం గూర్చి చెప్ప్తునప్పుడు పెద్ద సంస్కృత సమానమునే 
వేసినాడు అదియును వర్ల్షయుక్కు_లతో, సంయు కొక్ష రములతోం 
గాడినది, దీనివలనంగ్భష్షుని "బేజము కెల్ల మగును, పెసి చెప్పిన చే 
చాలును. కాని అది యావేశముకో 6గూడి తీవ్రముగా నున్నది. దానికి 
స్పష్టతను గూర్చుటకో యనునట్లు మరల “కృష్ణు సింహపరా[ క్రమము 
నెజుగకున్న వాలె యెల్ద వారు” అనుచున్నా (డు. 

ఇనస్నియును శిశువాలుని చెవులకు శూలములై నవి. అతనికి 
బాగుగాగోపము పెచ్చుమోజినది. పెదవులు బిగం బట్టినాండు, 
“"ఇము దొ వెల్లి” అని మకార ద్విత్వము [పాసముగాం బద్యము నతేని 
నోటం బలికించుట భావానుగుణచ్చందో - భాపాయోజన సమర్థుండై న 
నన్నయకు. దగినది. 

నిసుపాలుండు “నీ యట్టి దురాత్నులుం గలరె యంత యభీరులె 

ఛారుణీపతుల్” అసి భమ్నుని నిందించుటయు, రాజులను 'బోత్సహిం 

చుటయు నొశే వాక్యములోం గలిపివచ్చునట్టు చేసెను. శిశుపాలుండు 
రాజకీయతం[తేము నెటీ(గి క్లిష్టమైన బుద్ది నలవరచు కొన్న వా'డు- 
అత(డేమి పలికినను గొందజ సౌముఖ్యమును గూడ సంపాదించుకో 
నలయునని యంచుట నర్వ (త కాననగును, మూలమున కిఫుపాలుది 

నభామర్యాదకు భిన్నముగా నున్నవి - 

“యుక్త మేతత్ తృతీయాం, (పళ్ళతొ వర్తతా త్వయా” 

అసె భీమ్ముని నిందించును. తృతీయా పకృతి యనగా నవ్రంనకుండ్షని 

యగ్థము. నిఘుపాలుండు తన దూపణను |(_బారంభమునందు మాతమే 

కాక చివరలహాడ నెందులాకే న మంచిదన్న ట్లు లా 
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“కహి ధర్మో౭- స్తిలె భీమ్మ, _(బహ్మచర్య మిదం వృథా. 

యదారయసి మోహాద్యా, క బత్యా ద్వాన నంశయక$ః”” 
న ౧ 

అని కలివినాండుం 

నన్నయ దృష్టిలో శికుపాలుడింత యథముండు కాందు; అంతే 
కాదు- ఈ ఘట్టమున నిశుపాలునిలో డై ఏవిధ్యము కనుపట్టును. 

కృష్ణుని భగ్యంతేరమునం బొగడును, శావావసాన నవయము సమో 

పించుచున్న ది. అందువలననే శిశువాలునిలో నిదివణుకులేని జ్ఞానము 
భాసించియు భాసింపక భాసించును. ఇదంతయు నన్నయ వాచ్యము 

చేయ బేదు. కిశుపాలుని మాటలను బట్టియు మనకది యర్థమగును - 

“పి నాలుక యొక్క_.డయ్యు 

(వయ్యవలయు నూబు (వయ్యల గాం న 

టుయినయగాని చాల వతనిం బొగడ 

నెల్ల దాని నేన యెబుయగగుదు నెందు వాం 

డర్ధ చానయోగ్యుం డయ్యెం జెపుమ!” 

ఫేష్టుని కొనే నాలుక యున్నది. కృష్ణుని పరా[శమముల నెన్న 
వలయునన్న నొక నాలుక చాలదు. కానన నొక్క. నాలుక వంద 
నాలుక ఎయిన. గాని అతనిని బొగడుట సాధ్యము కాదు. ఐవాగడుటకు 
ఫేసు వజేయినది చాల స్వల్చ్బమని కూడ శిశుపాలుని భావము. అందు 
వల్లే “ఎల్ల దాని నేన యెణుగుదు”ననుట, శిశుపాలునిలో నీ విధ 
ముగ నొక యున్న తిని దీసికొని వచ్చినాడు నన్నయ. “ననుంసకుండు” 
అను భావమును మార్చి “సీ య ౦దనపత్యతయను _నధర్శమున్న ది” 
అని ఫేష్ముని సిందించినట్లు (వా సెను, అధర్శపరులకు "మా(తమే 
సంతతి కలుగదు; సంతతి కలుగకంకుట కూ € బాపచ్చై యను నీతిని 

ట్లు నన్నయ సవరణ, దీనివలన ధిశుపాలుని మూర్థ్రత్వ 
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మును బాగుగా బట్టయిచ్చి నట్టయినది, కొంతసేవు శిశుపాలుడు 

భీష్ముని మరల నిందించును. కృష్ణునిగూర్చి “నా యొబుంగని యదియె 

జనార్లను బలంబు నత్యున్నతియున్ అనును. అంతకుముందు. జెప్పిన 

“ఎల్ల దానీ నేన ఎజుంగుదు” నను నప్పటి జ్ఞానమే శినుపాలునికి 

మరల. భాసించినది.. అందువలననే 'బార్హ్హ(ద్రఖిని మారన లేక 

“౯ ముకుందుండు” అనయా ము క్రినొనంగు వాడని యర్థము, కృష్ణుడు 

జరానంధునిత్తో యుద్ధముచేసి పాజీపోయెను, శాక, యేమిచేయవల 

యును. శొపావసానమునకు సమయము రావలయును గదా ! రాలేదు 

కనుకనే పాతిపోయెను. జరాసంధుండు పరమ[బహ్ముణ్యు!కం, కృష్ణాండు 

_చావ్మాణ వేవమున ఛీమాస్టనులం దోడుచేసికొని వధియించెను. 

ఇదియు స్తుతియే. (బాహ్మణ్యుండై నవానికి (బాహ్మశళేతరుని చేతంగాక 

_(బాహ్మణుని చేతిలో నే చచ్చుట యొక యూణట,. కృష్ణుండట్లు జరా 

నంధునికిం దృ_ప్తి ఘటించెనని విసుపాలుని భావము, రెండాట వలదులు 

గలవు. ఈ శెండిటియందు నొకరకమైన (క్రమము పాటింపంబడినది — 

“బూతు వొగడినట్లు వొగఢడెను పొగడంగ 

వలయునేని సుగుణవంతులయిన 

కర్ణ శల్యులాదిగాంగల వ్చలం 

బొగడు చుండరాటదె (పొద్దువకో 

కృష్ణుని బాగడుటయేల 1. నీకంతే ఫాగడవలయుననియే యున్న. 

గర్లుడు, శల్యుండు మున్నగు వీరులను బోగడుముః, అని చెప్పెను, 

దీని వలన శిశుపాలునికి వారన్న నిష్టము గావున నట్లనె యనివించును. 

కాని అతని ఛావమది కానేకాదు, తరువాతి పద్యమునంగాని అది 

తెలియదు --- 

“అన్యకీ ర నంబు"నన్యనించయుందన్ను. 

బరగం బొగడి కోలు. (బచ్చికో లు 
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నాపగా తనూజ యార్య వృ _ల్తేములుగా 

వనిరి వీని నాద్యులయిన మునులు” 

అని యనుటచేం బాగడట యతనికి సమ్మతము కాదని కేలినది. మతి, 

కర్గ శల్యాదుల నేల పొగడు మనుట 1? వారు పొగ డల నాశించువారు, 

కావున వారిని. బొగడినం _బయోజినమైన నుండును, కృష్ణుండు 

పాగ_డ్డలను గోరండు, 

ఇతండు నీను పాలునిలో రెండు స్వథ"వముల నుంచి మాటాడించి 

నాండు. సభలో నెల్లరుం దిట్టుచున్నాండనియే తలంచికి అట్లు దలంప 
వలయుననియే శిశుపాలుని భావము, లేనియెడల శొపము ముగియదు, 

ఈ విషయమును 'జెలువుటే యింకను నవకాశేమిచ్చి నన్నయ తన 

మాటలుగా “అని రూకాక్షక వచనంబుల నావేవీంచూో అను 

చున్నాడు. రూవమౌతరములో. రూత్తవచనములో అన్న (జాలునే! 

గూవాతుర వచనములని చప్పటయేల ? ఇచట వచనములు రూతు 
ములు కాచేకావు. అక్షరములు మతమే రూతుములు, అట్టి యకుర 

ములతో6 గూడిన వచనములనే శిశుపాలుడు పలి కను. కావున విను 

టకుం ద్మీవముగా నున్నను భావము తీవముశాదని “తెలుపుటేే 
నన్నయ యా సమాసమును వాజెను, 

శిశుపాలుని యాద్ధత్యము భీమునికి గోపము వెప్పించినది. 

అతండు రౌ_దాకారమును ధరించెను _- 

“పకటిత కోపవేగమునం బద్యదళాయత నేత్రముల్ భయా 
నక తరలీలందాల్బె నరుణద్యుతి నుద్యతమై (తిళాఖమై 

(భుకుటి లలాట చజేశమునం బొఆ ఏ౯ (దికూట తటి (తిమార్షగా 

నుకృతిం (బభంజన (పియతనూజున కంతక మూ _ర్తికచ్చటన్. 

“ఇట్లు నిఖా య తాయ (తాన జననంబుగా నలిగి దంత సందషదా రుణ 

ముఖుండై శిశుపాల నిగా లనాభీల సంరంభంబున నున్న భీమసేను 
వారించి భీష్ముండిట్లని చెప్పె" 

hl) 
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మె పద్యవచగములందున్న యతుర నమావేశము భీముని 

స్వరూపమును చెల్బును. పరుపాతురములు, సంయుక్తాతరములును 

గలవు, కాని సుదీర్హ సమాసములు లేవు. లేకపోవుటకు గారణము - 

భీముడు కోపొవేశమున నొడలు 'మజిచిపోలేదు; ఊగులాడుట లేదు. 

శీషు డు వారించినంత నాగిపోయెను. ఈతని స్వరూపము ఇంకొక పది 

పద్యములు దాటిన తరువాత భీష్తునిచేత నన్నయ యనివించును. 

భీముడు “గంభీర పరా కముండు” అట్టివానికి సుదీర్ధ్య సమాసముల 

ఆయోజనము నియో జనము. 

ఈ పద్య వచనములందలి భావములను, గొంతవణకుం బదము 

లను గూండ (గహించి తిక్కన విరాటపర (మున నొక పద్యమును 

(నా సెను. అదియు. జంపకమాలయె. విరటుని సభయందు నసైరం\ధథి 

కీచకునిచే( బడిన పాటును జూచిన భీముని వర్తన, మొదటి రెండుపాద 

మును జిన్న మాటలతోంజెప్పి చివరిరెండు పాదములందు నొకే 
సుదీర్హ సమాసము వేసినాడు కవి(బహ్మా. 

భీష్ముండు థీమునికి శిశుపాల జన్నవృ కృంతమును "జెల్చి కృష్లుని 

చేత మాతిమే లిశుపాలు(డు నివాతుండగునని వెల్లడించెను. అట్లుకాని 

యెడలం దాను (_బదుకనిచ్చువాండును గానని కూడ దెల్పుచు 

“మదీయ చాప నిరత చటులో(గ మారణ నికాయ పయోధి మునుం 

“క అన్యులు తప్పించుకొని పోలేర నెను 

ఛీష్ముండం పలుకచునే యున్నా 6డుం శిశుపాలుడు భీష్మ శ్ ము 

లను దాటి జనార్లనున కళిముఖుండై నాండు, బ్రంతవజుక్రు ధర్మజునితో 

ఛీష్తునితో మాటలాజెనేశాని కృష్ణునితో మాటాడలేదు. ఇప్పుడు 

కృష్ణుని కభిముఖుండె నిల్చి మాటాడుచున్నాండు. నన్నయ కృష్ణునకు 

విశవణము “జనార్ల నుండు” అని వాడెను, ఇది యంతో యభి పాయ 

ముతో వేసినది, జన్మము నక్థించువాండు - అనగ బూర (జన్మ 

'రాహిత్వ్యమును గలగకేయు వాడని యర్థము. జరాసంధునిత 6 బోరిన 

(99) 
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వాడు ముకుందుండు. ఇప్పుడు విను పాలుండు జనార్టనుని కెదురుగా ని 

బడినాండు, అంతేకాదు, పాండవులతో, ఛీష్మునిత్ బాటుగా గ్బఘ్టుని 

యుద్ధమునకు. బీలుచుచున్నా (డు. కృష్ణుండిప్పుడు చ్యకధరుండు, ఈ 
తపవాత నతనికి. జ్యకముతోంబని గలుగునని "తెల్చుటకే నన్నయ. 
“చక్రధరుండు” అను విశేహణమును వాడినాండు,. లేనియెడల 
మూలమునందు వలెనే కృష్ణుండు చక్రమును దలంచుకొ నెననియు! 

నది చేతిలోనికి వచ్చినదనియుం జెప్పవలసీ వచ్చెడిది. . ఇంతయ్ల , 
ఒక్క-విశేషణముతో నది యంతయు సుందర ఛుటితమైనది. 

బ్రంత వరకుకు గృృషముండు సాఖీ ఇవుడు మూత మే అతండు 

మాటలాడుట కుప[కమిం చెను. అదియు శిశుపాలునితోగాదు._ 

రాజచ్యకముతో. శిశుపాలుని దోషములను. దానపరాధ శతమును 
సెచుటయు దెల్వెను. నభలోంగూడ నిర్ని మి _ర్తే రకముగా విరోధము 

బూని అత్యంతే శత్రు. డయ్యెనని తెల్పుచుండగా శిశుపాలుండు మరలం 
గ్ఫమఘుని ధిక గారించుచు. బలికెను, అపుడు 

“అనల శిఖాలి దూల దనుజాంతక చ[కము రాజచ[క మె 
లను భయమంద మూర్థ విక లంబుగ నప్పుడు సేసె జేదినం 
దను తనున్రన్ బృహశ్శ్ననుధిర ధారలు బోరనమోా౭ది 

కొల్క_ గాన్” 

అతని పృధుకే దడహాము వెల్వడు తేజము పర మేశ్వరు చేవాము(జొొచ్చినది. 

విన్మయాత్భ్యు విశాల నే\తులయి భూపతు లెల్ల రు జూచుచయండిరి, 
ఇవి హఠాత్సంభవము! చక్షమెచ్చటి నుండి వచ్చెనో చెప్ప లేదు 
నన్నయ. దనుజాంతక చక్రము - దనుజుల నంతముచేయు చ కము; 
దనుజాంతకుని చ| కము. అర ర్హ బ్రనసమయమునంగాడ కృన్లునితోడనే 

యుండ్ యుండునా? ఉన్న దనియే యనుకొనవలయును, దానిని "జె తలుపు 
టే యో నన్ని వేశమున కుం బూర (ము “చ కధరుండు”” అను విచేవ 
లము వాడుట, 
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“జయ జయ నినాదమున న 

వ్యయ నంబుజనాభు భువన వంద్యు నుపేర్య్యదుం 

_వియమునC బొగడు బొగడు జనంబుల 

దయిన మహాధ్య్వనియు. జెలంగె నతితుములంమై ” 

మాటలను జాలందకు్రూవగా వెచ్చిందుకొను నన్నయభట్టు నాలుగు 

విశేషణముల నొక్క మాబుగా వాడినాడు. ఇక్కడ ఒక సొగసున్నది 

ధ్వనితుములముగా నున్నది. పొగడు జనులందరు నన్ని గొంతులతో 

జయ నినాదము చేయు చున్నారు, కాని కృష్ణునిలో నొకొ-_క్క_.. యంశ 

ముకొ_క్క-నికి నచ్చినది. అందువలన వారా యా యంగములను 

బేర్కొ_ని జయజయనాద మొనరించుచున్నారు. అవ్యయా! జయ! 

అంబుజనాఫా ! జయ! భువనవంద్యా ! జయ | ఉపం( దా! జయ!-__ 

ఇవి అక్క_డశేసిన నినాదములంట ! నిర్వహణమున నద్భుతము వెల్లి 

విరిసినది. నాటకీయ రచనమున నిది పరాకోటి నందుచున్న ది. 

ఈ విధముగా మొదటినుండి చివరివరకు జలల్ సౌందర్య 

నంపన్నముగా. గథను నడిపించినా(డు నన్నయ, మూలములో నున్న 

యత్యు క్తులనుమానిః నహజముల్తు, నరళభములు, స్వభొవసిద్ధములు 

నయిన వర్ల నలత. గావ్యమునకుC బుస్టైని గూర్చినాండు, అలంకార 

"యోజన లేకపోలేదు. కాని, యున్న శే యనివీంచ లేదు. అంతటి 

('పయత్న గోషన మతనిది తన కావ్యమెల్లను నాటక మువలనే నడచి 

నది, పా\తేలు వచ్చి తమ నంభాపణలను దాము చెప్యకొొనెను. అవి 

కరాడ సంగహములై, స్వభావ సుందరము లై క ధాగమనమునకుం 

దోడ్చడెనేకాని వానితొవ నవిపోలేదు. ఒక సన్ని వేశమునుండి మరి 

యొక నన్ని వేశమునకు మారునవుడు రంగురంగుల కాంతుల కదలిక 

వలె నన్నయ యాకర్షించి, (కొత్త సన్ని 'వేశమునం చాఠకుల చిత్త 

మును వా త్లించును. ఇట్లు సర్వతో ముఖమైన సాందర్యమును సంవా 

దడించుకొన్నది అం(ధమహాభారతము నందలి శిశు పాలవధ, 

న స్లో 



“శీవాణిగి రిజాశ్చిరాయ” 

విశ్వ నాథ సత నారాయణ 

“శ్రీ వాణీ గిరిజా న్చ్రాయ దధత్రో వో ముఖా శ్రమ యే 
లో కానాం స్ధితి మారవాంత్యవివాతాం (స్రేపుంన యోగో 

ద్భవామ్ 
తే వేదతేయమూ రయ త్రువురుషా స్సంపూజితా వస్సుశై 8 
భూయాసుః పురుషో తృ మామ్చుజభవ శ్రికన్గరా శేయ సే!” 

నన్నయ ఆం(ధభారతము (నాయబోతూ మొదట సంస _్భతత్లోకం 
వెయ్యడం ఎందు కోని పూర్వము ఒకరు చమక్కా_రముగా _వాశారు, 
ఆం ధానికి సంస్కృతం తల్లి, భారతీయుల సర్వ వుం] తాలకూ నం 
స్కృ తము వాక క్రీ, నంస్కృృతమైన బుమి. వాక్కు. అటువంటి 

ఈ నిత్యకర్యా నుసూనమూ “ఈ నిత్య సత్యవచనత(మూ నన్న యకుబువీత్వము తెచ్చినవి, బువ్లో బహుగుణ్రాలు భాసి సవి ఆయన 
మాటను అర్థము అనుసరించడము అందులో ఒకటి దీన్నే భవభూతి 

. “ట్ అలాగే ఈ చెప్పబోయే 'తీవాణీ గిరిజా శ్చిరాయోలో అర్థము 
కాడా నన్నయ ఉదేశము కాకపోవచ్చు, కాని అలా జరగడం ఆశ్చ ర్య కరనూ ఆయ నక్ష బుషిత్వసిద్ధి దాయకమూూ ! 
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“పురుహో తృ మాంబుజభవ (థ్రీకంధరాః (యనే భూయాసు.” 

పూర సంస్క- ఎతకవులంతా కావా గదిలో మంగళాచ రణముతో 

_తీమూర్తులను చేరో. లేదు. నన్న య్యేదీనికి మొదలు. వురుషోత్త 
ముడు నారాయణుడు; అంబుజభవ్రడు (బహ 3 (శ్రీకంధరుడు పర మేశ్వ 

రుడు, నన్నయ నారాయణ శబ్దభవము, తిక్కన కవి బహ్నూం ఏకో ఎ ఈకా "(పె 

గ్గడ (పబంధ పర మేశ్వరుడు. పరు ముగ్గురూ శేయస్సుకోసం-ఆం(ధ 
భాపా(శేయన్సు కోసము-అగుదురు గాక ! వీరు వరసగా (శ్రీవాణీ 
గిరిజలను వవేోముఖాంగాలలో “చిరాయ దధతజి చిరకాలము ధరించే 
బారటం ఈ చిరాయ శబ్లబలంచేత “కెనుగుభారతము పూర్తి అయ్యే 

నరికి రెండువందల యెళ్ళుపట్టింది ! 

(న్రీ) అంకు ముకి, నన్నయ గీతాశా స్త్రములో కనిపించే పర 

దైవము, నారాయణునివ లె సర్వశ క్రీమంకుడై , అ వేత వాజ్మయ దళ 

నుంచి ఆం ధానికీము క్త కలిగించి, స్టితికి తెచ్చినాడు, స్థలి కలిగిన 

దాన్ని తిక్కన సృష్టి చేసినాడు, సృష్టి అయిన తర్వాత స్థి స్ కలుగుతుంది 

అనుకో రాదు; స్థలి కలదానికే నృష్టి. అనృష్టికి ఆ పపంభానికీ వాణి 

అవసరము. ఆ వాణిని-అంచ్కేబహుళ మైన కోనుగు శబ్దజాలాన్ని తిక్కన 

స్పీకరించి సృష్టి చేసినాడు. “గిరిజా గీః అనేకశబ్దానికి నప్తవితో 
అలుక్ సమాసము. వాక్కులో పుట్టింది అని అర్థము, ఈ వాక్కు_ 

వఏవాక్కు_? నన్నయ తిక్క_నల ఇద్దరి వాక్కు... వారీద్లరినీ సమృద్ధిగా 

నర ఏంక పంగా అనుకరించిన దొర 'ఎజ్జన. 

క్ు ముగ్గురూ (శ్రీవాణీ గిరిజలను వతోముఖాంగాలలో ఢదిం 

బారు. వతుము గాణార్థంలో హృదయమై, నన్నయ ఆయుస్సు పోసిన 

వాడు అవుతున్నాడు, ముఖానఅంశు ఒక పర్య(వారంభంలో, విరాట 

పర్యాదిలో ధరిస్తు న్నాడు; తిక్కన. అంగములో అంకే అవయవంలో, 

ఒక భాగంలో అరణ్యపర్వభ "గంలో, ఎజ్జన ధరిస్తు న్నాడు, ఈ మహో 
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రఘు నన్నయవాక్యములో పుట్టి ఫలించడమువల్ల నన్నయ బువీ. 
త్వాన్ని సూచిస్తున్నది. 

'వతోముఖాశ్లేమి అనేచోట అవయవద్వంద్వానికి బహువచ 
నము ఉంచడము దోవం అనుకోవచ్చు. ఇక్క-డి భిన్నావయవములు 
వక్షపురుపావయ వాలు కావు, సమాసాంత విధులకు అనిత్యత్వము 

ఉన్నది. అంలెకాకండాా అనుద్దిష్టమైన భావికాలంలో పరిణామ 

మాత  (పకిఫలితార్థాన్ని  స్ఫురింపజేసే శ్లేవపర్యనసానము 
కోసము బుపి.వాక్యములోనుంచి బహుచవనము బయలు చేరింది. 

నన్నయ బువఐ. త్యానికి ఇది (పథమ నిదర్శనము: 



సూ ర్తి నిధి న న్న యు 

ఆచార 5 బేతవోలు రామ(బహ్మం 

ఛారతాం(ధ్రీకరణకు పూనుకొన్న నన్నపార్యుడు తన కవితా 

నికి మూడు (ప్రధాన లక్షణాలను చెప్పుకున్నాడు: (పనన్న కథా 

కలితార్థయు కి, అక్షర రమ్యత, నానారుచిరార్థ నూ క్రి నిధిత్వ 

మూను. ఏటిలో మొదటివి శెందూ కవితా గుణాలు కాగా, మూడి 

వది సామోత్యూ నన్న యశే విశేషణంగ* ఆ పద్యంలో కనబడుతోంది. 
(దొరవుతిం గవీం_దులు. * ౨ అయితే కనికీ కావ్యానిక అభే దాద్యవ 

సాయంతో ఈ మూడింటినీ భట్టారకుని కవితాగుణాలుగానే విమర్శ 
కలు అందరూ పరిగతేంచారు. 

ఏటిలో \(ప్రనన్న కథా కలితార్థ యు క్షికవితార్థయు క్కిఅనేపాఠ 

భేదాలతో కొంత విమర్శ జరిగింది. విశ్వనాథ వారు కవితా గుణాన్ని 
ఆపివ్కు రిస్తూ ఒక పుస్తక మే రాశౌరు, రెండవదయిన అక్షర రమ్యుత 

మోద ఒక సిద్ధాంత (గంథం వెలువడింది, 

కాగా సూక్తి నిధిత్యాన్ని గురించి (పస్తావించిన వారందరూ 

ర్స అంటే ఉప పదే శాత్మకమయిన మంచి మూట సుభాపితము లేక 

స్ వాక్యము అనే రూఢితోనే వ్యవహరించారు. “రోధిగాం 

దపస్వికిజన్నే, గత కాలము మేలు వచ్చు. కాలము కంశున్ - ఇలాంటి 

నానావిభాలయిన, రుచిరార్థ బోధకాలయిన సీతివా క్యాలు నన్నయ 

రచనలో కోకొల్లలు కాబట్టి అతడు “నానారుచిరార్థ సూక్తినిధి అని 

అటో 
మమ 

నిరూపణం చేస్తూ వచ్చారు. సూక్తి ముక్తావళి; సూక్తి సుధాకరం 

మొదలయిన వోట్ల ఉన్న సూక్తి పదానిక్కీ ఈ సూ క్షినిధిలోనిసూ క్కి న. 
పచానికీ తేడాలేద-నే ఏరి భావన, 
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సూ క్రి-అలంకారము : 

కోభనాచ సా ఉక్తిశ్చ సూక్రిః అనేది దీని వ్యుత్స త్రి. శోభ 
నత్వము అంకే సౌందర్యం, ఉ కి కిసంబంధించిన సౌందర్యం రెండుర 

కాలుగ ఉంటుంది. అంతరము, బహీరము అర్థ సౌందర వం అంతరము 

కాగా వర్శ నలక అక్షర సౌందర్యం బహిరము, ఇటువంటి సౌంద 

ర్యంతో కూడిన ఉక్కులను మా(తిమే సూక్తులు అనాలి. సౌందర్య 
మలంకారః అన్నారు కాబట్టి సూక్షి అనే మాట అలంకార పర్యా 

యం అవుతోంది. అప్పుడు నన్నయ భక్వారకుడు నానారుచిర-అధాలం 

నిఫ అవుతున్నాడు. బహిరమయిన శబ్దనౌంద ర్యాన్ని అతుర రమ్యతగా 
స్పష్టం చెయ్యడం జరగనే జరగింది. కాబట్టి ఇ్రక్క_డ అర్థాలంకార 

॥| 

భు 

4 

— 
సాందర్య ము _గాహ్యం, 

నా నేర్చు విధంబున నిక్కా_వ్యంబుర చించెది అంటూ ద్రితి 

ఇవాటుకోవడ్ల మే కావచ్చు. .,. 
కథా కలితార్థయు క్రి; 

అడ! 

ఉపబేశంతోకూడిన రసానంద చు కావ్యక థా పయోజనం 
శీలి జన | ° జ కాబట్టే సన్న క థాకలి కార్థయు క్రి అనేది రస (పస్థానానికి పర్యాయం 

అవుతంది, శృంగా రాది రసాలు పాతల ద్యారా కథా(కి "తాలు, 
పొతే చితణ, రనపోషణ ఇ త్యాదులన్నీ కథా కథనంతో ముడిపడే ఉంటాయి. ఈరకంగా ఇది చాలా విస్త ఏతార్థం కలిగిన విశేషణం. ఈ క తిని విశంనాధ 

జస చ అన అద న శ్వ వారు ఒక భంగి స్పష్ట్రపరి చారు, క థాకలితార్థ 
మ అని యుజ్ ధాతువు నుండి ఏర్పడిన కి న్న ౦త రూపాన్ని 



సంయోగాతి రననివ్పత్సిఃకి అనే భరత సూ ('కానికి ఇది జ్ఞాపిక 
"కావచ్చు. చ 

_పనన్న మయిన కథ(ల)యందు కలిత మయిన అర్థము అం#ు 

అది తప్పనినరిగా రసమే, అబే కావ శ్రీ పరమార్థం. డేద్దిష్టమయిన ఉపచే 
తాన్ని మనశ౭ఫల కాలనై గాథ ౦గా ము డించే నకి దానిశే ఉంది, 

కావ్యానికి ఉత్త మత్యాన్ని సంపాదించి పె శ్లైదీ అదే, అది విభావ-అను 
ఇభావ-సంచారి ఫావాల సమ్మిళిత స్వరూపం, 

' “విభానుభావ వ్యభిచా౭ణా మేకన్యతు రనాంతర సాధారణతయా 

నితర రస వ్యం జకతానుపపస్తేశ సూశత్రేమిళితానాముపాదానమ్, 
వవంచ _పామాణికే మిభితెనాం వ్యంజక త్వ, య (తక్వచిదేక స్నా దేవా 

సాభారణాత్ రసోద్య్చోధః తత ఇతర ద్యయ మావ్నేపమ్్ అతో 

నానై కాంతి కత్వేమ్ 

(రసగంగాధర. (పథమ-181) 

ఈ సమ్మిళిత స్వరూపము యొక్క యుక్కి-(పనన్న కథా కలి 

తార్థ్య యుక్తి. అటుమైన దీనిని కవీందులు సారమతితో *లోనారసి” 
మేలు అనాలి అని కోరుకున్నాడు. భొవించి అనే మాటకు *లోనారసి” 

అనేది అచ్చమయిన తెనుగుసేత. అంశు “సమ్యక్ యోగాత్ భావక 

త్వవ్యాపా కేణ భావనాత్ * అనే భట్టనాయక మతానికి (సతిఫలంగా 
దీనిని మనం పరిగణించవచ్చు. 

నన్నయ భట్టారకుడు వయే ఘట్టాలనూ ఏయే ఉపాఖ్యానా 

లనూ రసోల్బణంగా (పేక కావ్యాలుగా రూపొందించి జీవంపోశాడో 

తులనాత్మకంగా మూసి తేలికగా గుర్తించవచ్చు. ద్రతేడు నంతరించి న 

మూడు పర్వాలనూ “మూడు క్రతులుగా” తిక, యజ సంభావించడం 

లోది అంతర్యం ఇదికాకపోదు, ద్రితిహోసాన్ని కావ్య మానానికి తెచ్చిన 

(100) 
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ఈ రసాభ్యుచితరీత్రిని ఎడమియ్యకుండా అందిపుచ్చుకొని నడిపించిన 
మహి తాత్నుడు ఈ తిక్కన. ఒక్క. మాటలో చెప్పాలంకేు కవిత 
యం వారి కెవారంలో భారతం వడక ట్లబడింది. 

ఆం(ధ నుహోభారతానికి లభిస్తు న్న (ప్రతులలో ఇాలావాటిలో 
కనిపిస్తున్న దనీ కన్న డ భారతానికీ అనుకూలంగా ఉన్నదనీ, “కలితార్థ 
యుక్స అనే పాఠాన్ని సంశోధితము ముదణం వారు |పామాణి 
కంగా స్వీకరించారు. దీనిని (పనన్న కథార్గయు క్కి అని (శ్రీవానుము 
దిం్యదగంటి రెండుగా విభాగించాగు, ఈ సిరుపులో తొెలిగణుపులతో 
రసన్ఫూరి లేకపోలేదు (సారమతి నన్నయ, 

3 

కాబట్టి _పనన్న కథా కలి ఆార్థ యుక్తి అనే దళం రన పజ్థ్ఞానా 
నికీ అత్షరరమ్యత అనేది ైలీరామణీయానిక ( పతినిధులు కాగా, 
సూక్తి నిధి అనేమాట అలంకార (పనానానికి. ాతినిధ్యం వహిసోంది. 
అలా ఆనాటికి కావ్య శాస్త్రంలో (సాచుర్యం పొందిన (పజ్ధాన (లే 
యాన్ని నన్న పార్యుడు తన కవితా గుణాలుగా కవిత్వ ధోరణిలోనే 
పకటింవాడు, 

రాజశేఖర సూక్రి : 

ఈ సూక్తి పదాన్ని మైని పెర్కొ_న్న వి శేపార్గంలో రాజే 
ఖరుడు తన విద్ధసాలభంజి కా (పనావనలో (పయోగించాడు, 

పాతుం డో రసాయనం, రచయితుం వాచస్ప తాం సమ్మ తాః, 
న్యుత్సతిం పరమామనాస్ప్ర, మవధిం లబ్దుం రన సోతసః! 
భోక్కుం స్వాదుఫలంచ జీవిత తరో ర్యద్య స్వి తే కొతుక్రం 
తద్ _భాతః ! (శుణు రాజశేఖర కవేః సూ మ్; సుధాన్యందినీః ॥ 

సుభాప్తము “తేక నీతి వాక్యము అనే అర్థంలో బ్రతేడు నూక్షపడాన్ని (పయోగించలేదు, “వాచః సతాం నవు కా” అనే మాటలతో ఆ 
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అర్ధాన్ని (పథమ పాదంలో నే ముగించాడు, కాబట్టి సూ క్షీణ అంకేే 

“సుందరోక్తులను అనే (గహీంచాలి, సుధాన్యందినీః అనే విశేషణం 
కూడా దీన్నే బలపరుస్తోంది. పాతుం [కోత రసాయనంఅనేమాటలతో 
శబ్దసౌందర్యం సంగహింపబడుత్రోంది, కాబట్టి యిక్క_డ అంతర 
మయిన అర్ధ సౌందర్యం పరామృష్షమై ఈ సూక్తి పదం సుధాస్యందినీ 
అనే విశేషణ బలంతో అర్లలంకార తేక ఉక్సిచమత్కార పరాగయుం 
అవుతోంది. ॥ న 

రామక్ళ ప్ర సూర్తిః: 

నన్న యగారి “సూక్తి నిధి” అనే ఈ నమాగం మళ్ళీ వాంకురంగ 

మాహాత్మ ష్ట్రంలో కనబడుతోంది. 

“నను రామకృప్ల కవిలవి 
జన సహకారావళ్ళీ వసంతోత్సవ సూ 
కినిధిం బిలిపించి యస్ధా 

సనమునం గూర్చుండం బనిచి చతురతిననియన్” (1-29 
కవి జనులు అనే మామిడి తోపునకు వనంతోత్పవ (పాయాల 

యిన సూకులకు నిధి అదిక చా అర్థం, ప్రక్క డ సూక్కులం శే ఉపబేఖా 

తెకాలయిన ర్ి వాక్యాలే, అయిన పతుంలో అవి అనామాన్యుల 

యిన కవిజనులకు వనంతోత్పవాలు కాగాలవా ? కావు కాలేవు, 

రన సిహ్యందులయిన కావ్యాలలో ఉపదేశాలను గవేవించేవారు 

కపీశులు కాదు, కాబట్టి సూక్తి అంటే సుందరోక్తి అనే ఇక్కడ 
రామకృష్ణుని భావన, కాగా ‘నానా రుచి రార్థ' అనే పద సంపుటిని 

(పాబంధిక శైలిలో మరింత కవితామయంగా ఈ పద్య్యాన "రావు 
కృష్లుడు పలికాడు, 
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అర్థంలో స్థిరపడిపోయింది. (తి కాలాబాధ్యమయిన ఒక స ఆన్ని చెప్పి 

"లేక ఒక (పబోధాన్ని అందించి ఉక్షికి శాశ్వత కన్ని నంతరించడం 

కూడా ఒక విధంగా శొభనత్వ మే. ఈ మార్గాన సూక్తి పదం యోగ 
రూఢం అవ్వాలి. అయిచే శబ్దకల్ప (దువుంలోకిగాని, ఆస్పైలోకిగాన్, 

సూర్య్రరాయాంంధ నిఘుంటువులోకిగాని సూక్త పదం ఎక్కక పోవడం 
గర్తింపదగిన విశేషం, శబ్దకల్చదుమంలో *సూ కక్రుి ఉంది, సుష్టు 
ఉక్తమ్ అనే యౌగికార్టంలో మం(త్రపర్యాయంగా (ఉపస్సూ కమ్, 
(శ్రీచూ_క్టమ్ అది రూఢం. సూ క్షికూడా ఇల్లాగే యోగరూఢమయిన 
పక్షంలో ఇది నిఘుంటువుకి ఎక్కక పోవడానికి కారణం కనపడదు. 

(బెణ్యంలో నూకి ఉంది సు_ ఉక్సి అని పదవిభాగం 
చూపించి “తీ 8006 word of Fair or Friendly Speachb, మంచి 
మాటి అనే అర్థాలను ఇచ్చాడు. దీనికి బ్రతడు చూవీన (పయోగం 
పసుచరి.తలోసిది *.. “ద్విజసూ క్రి బతిరాక "తెలిసి మోము కి 
రా(ి వహించు కాళ్ళిర కెలక మనంగ... (వస్తు 4-7). సాయం 
సంధ్యను వర్ష్మిస్తున్న సినపద్యంలో నాల్లవ పాదం ఇది. ఇక్కడ ద్విజ 
సూ క్షిన్ అంకు ఒక అర్థంలో పకల కలకూజితాల వలన అసీ, వేరొక 
అర్థంలో (చాహ్మణుల సంధ్యావందన మం[తాల వలన అనీ నమ 
న్వయం,. మొదటి అర్థం యాౌగికం. రెండవది రూం, 

వాచస్పత్యంలో సూక్తమ్ దగ్గ లే 'క్రీన్ సూ క్లిః సుస్టుకా 
గ్రే” అనే వివరణ ఉంది. ఈూనియర్ విలియమ్స్ Beautiful 
verse or stanza అచే విశేపార్ధాన్ని మావీంచాడు, “కాగా బ్రవస్నీ 
యాగికార్ధాలే తప్ప ఏటిలో రూఢిలేదు, ఆన్న రూఢి మంత పర్యా 
య౦గానే కనబడుతోంది. 

సీవ్రి వాక్యం అనే అర్థంలో సూక్తి పదాన్ని యాగరూఢంగా 
అంగీకరించి నప్పటికీ నన్న య (ప్రయోగంలో దీని సమన్వయం దుస్సా 
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ధ్యమే అవుతోంది. ఉక! శోభనతా సంపాదకమయిన శాశ్వతత్వం 

అ ర్థైక సాధ్యం కాబట్టి “రుచిరార్థ సూక్తి” అనేచోట అర్థ ఫునరు కి, 

చేడినిప్పు వంటిది అవుతోంది. కాబక్లే కొందరు విమర్శకులు రుచిరార్థ 

సూక్తి నిధి య సూ క్షినిధి అంటూ (పత్యెకాన్వయం (పవచించారు. 

సూ క్షి నిధిత్వానికి లయ్యూలుగా ఏరంతా చూఫవుతున్న నన్న యగారి 

సీతివా క్యాలలో అధిక భాగం వ్యాసభగ వానుడి వె. అవిపోగా నిధిత్వా 

నికి చాలినన్ని స్వతం తే సుభావీ తలను నన్నయ రచనలో ఏరడం 

(శ మైక సాధ్యం. 

వ్రక్కాడ ఇం దగంటివారు రుచిరార్థం అంకేే ధర్మ ప్రబోధం 

అనీ, సూ_క్తి అంశే స్వానుభవంతో పలికిన లోక్ క్కి అని సమన్వ 

యించి మచ్చుకి ఒక పదిహేడు లోకో కులను ఉదావారించారు. కానీ 

ఏటిలో చాలాభాగం వా ్టనుడివే కావడం విశేషం (సారమతి నన్న య) 

అందుచేత ఇక్కడ సూక్రిపదం రూభార్జక్షం 'కాదసీ, పర్యాయ 

పద వినిమయ నహిష్టువయిన సమస్త పదమనీ అంగీకరించక తప్పదు, 

సూ కి,నిధిచతుర వచోనిధి : 

దీని అస్వపద వి([గవా వాక్యంలో వినబడుతున్న శోభనా (సు) 

ఉ క్తిపదాలకు చెండింటి కే పర్యాయ పదాలను అనంతరక వులు య భే 

చ్చగా వినియోగించుకన్నా రు. మధుర, చాటు ఇత్యాదులు శోభన 

పర్వా మాలు కాగ్కా వచస్ వాక్ బ్రక్య్యదులు ఉక్సి పర్యాయా 

లుగా కొత్త సమాసాలను నిర్మించుకున్నారు. 

గృ సరన మధుర వచో గుంభన...”. (నిర్వచన, 1-10) 

అనేది -ఈ మానాన రూపొందిన కిక్క-నగారి వచో గసంభన నన్నయ 

చీరొ_న్న. కవితాగుణాలను మూడింటిని సత్క_ఏం[ద మార్లంగా కవి 

(ద్రహ్మ ఈ కంచంలో పొందుపరిబాడుం 
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“. .. చతురవచోనిధివి...”” (మను - 1-15) అనే పెద్దన 

కూర్చు నిన్పం చేహంగా సూక్తి నిధికి పర్యాయ పదాలలో చేసిన 

విస్తరింపు, నిధి శబ్ద సన్నిధి దీనిని మరింత దృఢపరుస్తోంది, 

ఆం(ధసాహిత్యంలో ఉక్తి వైచి(త్రికీ అరంకారాడంబరతకూ 

వసంతోత్పవ సమయం (పబంధయుగ మే; దీనికి పురోహితుడయిన 

(కీనాథుడు ఈ కవితా గుణాన్ని (ప్రబంధ పర మేశ్వరునిలో స్ఫుటంగా 

దర్శించాడు. “పరిఢవింతు (ప్రబంధ పరమేశ్వరుని అవ సూక్తి వైచి తి 
నొక్క_క్క_ మాటు” (కాశీ. 1-18). ఇక్కడ సూ_క్టీ వై చితిపదంతో 

శ్రీనాథుడు ఉథేశించినది నీత్రివాక్య (ప్రయోగ నవైచ్వితిని కాదనడం 
స్పష్టం, అది అనంతర (పబంధాలలో విశరూవాన్ని (సదర్శించిన 

ఆలంకారిక (శేలి. 

వ సూక్త - ఉథయ వా(క్ర్సొఢ : 

ఇలా నన్న పార్యుడు కంఠథో_క్తిగా చెప్పుకున్న అతుర రమ్య 

త్యాన్నీ, నానారుచిర-అన్థా: ౦కార నిధాత్వాన్నీ (శ్రైనాథుడు ఉభయ 
వాక్పాఢిగా కోడికరించాడు. “భాపింతు నన్నయభట్టు మార్లంబున 

నుభయ వాక్సౌాఢి నొక్క-క్క- మాటు” (కాళీ, 1-1క్సి, వాక్చొథి 

అంకు పలుకుల గడుసుదనం, ఆ(పాఢిమ శబ్దవిన్యాస విశేషమయినా 

కావచ్చు, అక్థవిన్యాన విశేష మైనా కావచ్చు. ఒకటి శబ్దసౌందర్యము, 

"రెండవది అర్ధ సౌందర్యము. ఈ ఉధయమయిన అా క్చొథఢిసీ భట్టారక 

మార్షంగా - (వొధాన్య దృష్టితో -(శ్రీనాఢుడు (ప స్తుతించాడు. 

ఇటువంటి _పౌఢి కవులందరికి అత్యవసరమని “...ఇంపారెడు 

పల్కు_లంబడయ్యి _ నప్పలుకుల్ నరి(గుచ్చునట్టుగాం జేరుప నేర్గగా 

వలయు...” (నిర్వచన, 1-5) అని తిక్కన కూడా ఉపదేశించాడు. 
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వాక్ శశ్రూన్ని పద పర్యాయంగా స్వకరించి సంస్కృతీ పద 
శా 

[(సయోగ ( వొఢిన్, ఆంధ పద (ప్రయోగ |సౌఢినీ ఉభయ నాకా 

ఢిగా సమన(యించి అది నన్న పార్యుని కవితా మార్లంగా (శ్రీనాథుడు 

అనుసరించాడు, అనడం కన్నా మై సమన్యయంలో జ చిత్యాతిశయం 

సహృదయులకు తోచకపోదు. 

ఇది వవ్ కాదు పొమ్మని సుశచ్దాదుల్లోలాగా సూక్తిలోని “సు? 

అనేది నిర్దష్ట్రతా బోధక మే అనుకున్నప్పటికీ అది నీతివాక్య పర్యాయం 

కానేరదు. నానావిధాలయిన రుచి రార్టాలపహా నిద్దష్ట్ర శ భాలకా నిధి 

అని మూతమే అర్థం లభి స్తుంది. కాబట్టి నానారుచిరార్థ సూ క్రినిధి 

అంచు నీతి వాశ్య్యాలకూ లోకో కృలకూ సుభాషితాలకూ నిధి అని 

సమన్వయిం చడం సముచితం కాదని, అది అలంకార (సస్థానానికి నం 

సూచకమని సారాంశం, కాగా నన్నయ రచన నుంచి అయో అగ్ధాలం 

కారాలనూ వాటి వైచి(తులనూ ఉద్ధరించి చూకి దీనిని నిర్ధారించ 

వలసిన అవసరం అంతేగా లేదని నమ్మిక. నన్నయగారి అలంకారాలపై 

ఒక సిద్దాంత (గంథం వెలువడ నే వెలువడింది. 

[1] 
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(శ) జటావల్ల భుల పురుషోత ము 

మనస్సునకు బూర్జ్యముగ ననుభూతికి వచ్చినభావములను 

జెప్పునప్పుడే వాక్కులు మిక్కిలి రసవసంతెములుగ నుండురు. కావు 

ననే “కాకలు Sincerity is the soul of poetry అని పెప్పియు 
మన్, 

న్నాందు.. తెచ్చిపెట్టుకొనిన భావములను వ్య క పణచుభాషహ చప్పగ 

నుండును. ఫాషపా నృరీకర, సాధారణముగ మూల (గంధక రృ భావ 
ములను దనమనస్సులో నారోపించుకొని [వాయవలసియుండును. 
కావున సహాజముగ భాషా నృరీకరణములో మూల్మ్యగంథములోని కవి 
త్వము గన్పట్టదు. నన్నయాది మహాకవులు భాషపాన్నరీకరణము చేయు 
నప్పుడు కూడ _ నీలోపముండును. కాని వ్నీలె నంతవజకీ లోపమును 
దొలంగించుటకే భారతము నాం(ధీ కరించిన కవితయము యత్నిం 
చెను మూలగంథములోని (| పధానాంశములక్రు భంగము లేకుండ 

ఏలె నంతవటుకు స్వతంతముగ (నాయవలె నను నియమమును వారు 

చేసికొనుటవలన వారికవితావివాంగము సంకు చితన్థలము లో నైనను 

రెండు జేక్క_లను విప్పి విహరింపంగల్లినది, ఇట్లిక వివర్యును గల్పించు 
కొనిన స్వాతం[_త్యముచే వారికి భావనావకాశమును, యథార్థమైన 
కవిత్వమును జెప్పఏలును గల్లినవి. కనుకనే వారి కవిత్వము. మూల 
రచనవలనే సజీవమై యున్నది. వ్యాసుని కర్ణ ఛీమార్జునాది పాత 

లవలెనే విరిపాతేలును మనల నాకర్షించుచున్న వై మన కన్ను లయెదు 
టం గన్బట్టును. భాపూ న్వరీకరణములో వెర్ స్వాతేంత్యము నవలంపింప 
కుండిన-చో ఏరిరచనలును, వీరు చిత్రించిన పాతలును నింతసజీవము 
లుగ నుండయజాలవు, 



అనువాద విధానము 801 

కానీ యుక విషయము ముఖ్యముగ గురి ంపవలసియున్న ది 

భారతము |(ప్రభానముగ ధర్భబోధభక (గంథము. వేదములను, శ్రీ 

_దద్విజబంధువులు చదువరాదు, కావున వారిక్ వైదికధర్మములను 

దెల్బుటనై వ్యాసు(డు భారతమును రచింవె నని భాగవతములోం. 

గలదు 

cc (్రేళూ(దద్విజబంధూనాం (తయీ న (గుతిగోచరా 

ఇతి భారత మాఖ్యానం కృపయా మునినా కృతమ్,” 

కాన్రన భారతము నాం(ధీకరించువారు ముఖ్యముగ వై దికధర్శ 

దృష్టితో నే దాని నాం |ధీకరించుట న్యాయ్యము. అంతియే కాదు, 

వారి యాం(ధికరణము మూలమునుండి భేదించుచున్న దా చేదా యను 

నంశయముకంశు నది మూలమంత ధర్శబోధక ముగా నున్న చా లేడా 

యనువంశ మే | వథానమైనది, మూలమునుండి భేదించినను మూలము 

నకు దీసిపోని ధర్మ బోధ యందున్న చో మూల గంథగార వమును 

నిలం బెట్టిన క్ష భావింపనగును. ధార్మి కవిషయమున, గాఆఅంతనొంది 

యంత కవితా సౌందర గ్రమునుగల్లియున్న నుగూడనాభాపాన్న రీక్షోరణము 

మూలమున కన్యాయము చేసిన చేయగును, ఈ దృష్టి తోంజూచినవో 

నన్నయ యాం థికరణము మూలమునకు మిక్కిలి గారవమును 

గల్లించునదియే కాని యెంతమా(తేము నూ్యూనతనుగల్చించునది కాదని 

“తెలియగలదు. వలన :- నన్నయమూలములో లేని వై దికసౌరభ 

మును దనగంభములో వెలయి(పంచేసి నాడు, ఇందుల కెన్నియో 

యుదొహారణముల (థ్రీకోరాడరామకృస్థయ్యగారు తమీ ఆంధ 

భారత కవితా ఏమర్శనములో. గన్పటిచియున్నారు. 

నన్నయకాలమునకు( గెొంచెము పూర్ణ మే వైదిక మతము 

పునరుద్ధరింపంబడిన ట్టు తెలియుచున్నది. వైదిక క రక లాపముయొక్క_యు 

(101) 
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వర్ణా శ్ర మధర్శము లయొక్క_యు( బునరుద్ధరణము |. శ్ర 700 _పాంత 

మున నే కుమూరిలభట్టుచే. _బారంభింపంబడినది, ఈమతము ననున 

రించి కర్మమే (బ్రహ్మ, కర్మ వేదముయము. వేదము (బాహ్మణాధీ 

నము కానున _బాహ్మణుని యాాత్క్బ్బృష్టు మావమతములో హాచ్చుగ6 

గాన్బించును. రాజరాజన రేం్యదు6 డిమతమునకుం బట్టుంగొమ్మ. నన్న 

యభట్టారకుం డిముతమును బూర్ల ముగ నాచరణములో నుంచివాొ౭డు. 

కావున నతండు మూలభారతములో వేదములయు (చాహ్మణులయల 

(బభెవములను జాటుచుండును, 

= 
గు అర్జునుండు మత్స్యయం( తంబు సినవిమ్మట "దేవతలు వుప్పు 

వృష్టిని గురిసిరనియు (నావ్నాణు లుక్సావాముతో బట్టల నెగురవేసి 

రనియు మంగ ళవాద్యములు నవాయింవంబజడె ననియు సంస్కృృతభారత 

ములొఈ జెప్పయిడియున్న ది. కాని నన్నయ యో సందర్భమున 

మూలాధారము. లేకనే (బాహ్మణుల (పభావమును బొగడుటకుం 
(బారంఖించినాండు, అచటవా రీ (కిందివిధముగం ఉజప్వుకొసినార 6ట 

క ఫలపవనాంబుభోజనళుభ | వతవృత్తులం జేసి చూడదు 

ర్పలతను లయ్యు _బాహ్మణు లపారతపోబలనంపదన్ మహో 

బలయుతు లట్టివారలకు భన్రర్ణల కందు నసాద్య మెద్ది యుం 

గలదె చరాచ రాఖలజగంబులధ( బెద్దలకాశ సద్ద్విజల్ 

ఈ పద్యమునకు మూలభారతములో నేమియు నాధారము 

లేదు. ఇట్టిస్టలములలో నన్న యకుంగల|(బాహ్నృణభ క్తి వక్క మగుచు 
న్నది. వి పవేషములోనున్న యస్టనుటై గూడ నన్నయకు నిన్హైతుక 
మైన పతీపాత మేర్చడినది. ఎట్లన, _జాహ శ్ర యది చాపల్యా 
ల్లోభా ద్వా కృతవా నిదంి అని త తియ లనుకొనినట్లు సంస్కృత 
భారతేములో నుండంగా నన్నయ _బాహ్న్మణునకుం జాపల్యమును 

లోభమును నంటకట్టుట కష్టము లేనివాండైై 
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"జేపట్వయే కాక భగ్యంతరముగం 'జెప్ప్తటగూడ నాతని కభిలపి.త 

ముని యి 'కిందిమాటలవలన6 "జలియర6 గలదు. 

“బహుభాషలబహువిధముల్క బహు జనములవలన పినుచు 

భారతబద్ధ 

న ్రహులగువారికి చెపళడు బహుయాగంబులఫలంబు 

పరమౌార్థమగున్ 

ఇట రాజరాజు *బహువిధములి భారత మును వినంగోరుట 

చేతనే నన్నయ దానిని నూతనవిధముగ (వాసి యుండవచ్చును. 

(గంథ వివయముకథనములోనే కాక (గంథము "బాహ్యారూప 

ములో. గూడ నన్నయ మార్చును గానించినాండు మూల, భారత 

మించుమించుగ6 బద్యమయముగ నున్నది. నన్నయ దానిని గద్యప 

పద్యాత్శిక ముగ రచించినాండు, అట్లుచేయుటకు. గడం గారణము 

లేకపోలేదు. నన్నయ భారతము నాం ఫీకరించు కాలమునకు సంస్కృత 

భాషలో విరివిగం జంపువులు [(వాళతుంబడుచుండెను. రామాయణ 

చంవువు మున్నగున వీశతాబ్బముననే రచింపంబడినవి,. సంస్కృతే 

వాజ్మయ _పభొవ మెల్ల పుడును బరిపరివిధంబుల నాం\ధ వాబ్మయము 

మై గన్ఫట్టుచునే యుండెను. నన్నయ కాలములో సంస్కృత సార 

స్యత (పపంచములోం 1_బాముఖ్యమువహించిన చంపూవిధాన మే 

రరాతని భార తాం[ధీకరణమునకు మాగ్గమైన ది. 

పద్యము నెట్మవాయవలెనో గద్య నచట వాడవలెనో యను 

విషయమున నన్నయకు గన్ని నిశ్చిట్లు "౮ భి] పాయము లున్నగన్స 

ట్రును పరికించి చూడగా సీ(క్రిందినియ మము లాతేనికండెననితో చును. 

ఇవి యపవాదములు లేనినియనుములు గాకపోవచ్చును. ౧. అనుకర 

ణము ముగింపంబడినపిమ్మ ట నాధారణముగ వచనము (వారంభింపం 

బడును. “అనిన శకుంతలపలుకులు సేకాననొల్ల క దుష్యంతుండిట్ల నియ,” 



అనువాద విధానము 805 

“ఇట్లు దద్దయు దుఃఖంచి” అనునవి యుదావారణములు, ౨ వచన 

(ప్రారంభములో నెత్తికొనంబడిన యభి పాయము ముగిసి నూతనాఖి 

1పాయము గాని నూశనభుట్టము గాని (సారంభము కావలెనన్న చో 

నది పద్యములో ( _బారంభింపంబడును. ౨, బహుకాలములో జరిగిన 

సంగతులను నం్యగహముగం జెప్పివైచుటకు సాధారణముగ వచనము 

'వాడయబడును, ఉదాహారణకు. “అని మహాోనురాగంబునం గొడుకు 

చెతికొని వార్ష పులక లెసంగ్గ నాలింగనంబు చేసి శకుంతలమహోదేవి 

నత పణయగారవంబున సంభావించ యా వరాజ్యంబునకు భరతు నభిపి. 

బంతేయు భరతుంబూన్ని దు హ్యుంతుండు దపోవనంబున కరిగిని ఈ 

"రెండుభిన్న పద్యములలో నున్న రెండుముఖ్య వాక్యములకు సంబంధ 

మును గల్పుటాకె. అంతే "అట్టి యవనరంబుని మున్న గుచిన్న వనన 

ములు మధ్యమున. బి వేశ పెట్టబడును. > పద్యములోని భావములను 

సం[గహముగ వచనములో ననువదించుటయు. గొన్ని చోట్ల ౧౧౦ 

చసనగును, 

కు ంచేసి పద్ద కాలంబు 'రాజ్యసుఖంబు లనుభవించి తన రాజ్యభారం 

అర్వాచీన కాలమున గొంత తలయె త్తిన సంస్కృ కాం' ధస్పర్థ 

నన్న యనాం౭టికి లేదు. ఆతండు సంస్కృృతపదములను వికివిగ వాడుటకు 

శకింపకేదు. ఒకొక తెనుంగు పదమునకు రెండేసి నంస్కృృతపదముల 

ప్వాన వాడియున్నా6దు, వైదిక ధర్మాణార నిబద్ధమనస్కు-6 షడేన 

నన్నయ సంన్క్ఫాతపతు పాలి యగుటలో నాశ్చర్యము లేదు. (గంథా 

చ్లోం బవి([తమైన దేవతాస్తో|తము వేయుటకు సంస్కృతము 

మతమే యర్శమైన భాష యని యాతండు దలంచుటలో6 గూడ 

వింత లేదు. సంన్కాతపదములనే కాక దీర సంస్కృృతసమాసములను 

౧హాడ నాతండు వాడుచుండును? “సంతతసిద్ధామరయతు, సేవితసముద్య 

చృ్చృంగమై” ధవళభూపషణ డామాను -తేపనాములినాంగి” *“నరనాగా 
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శ్వ మున్నగు సమానము లిటివలి యాం(ధకవులు వాడిన నమాన 

ములతోం బోల్చిచూచినచోం జాల(జిన్న వే కాని సంన్కృతే భారత 

ములోని సమాసములతోం జాలం బెద్దవిగనే క స్పట్టును. 

“కేవలము గవితాసాందర్యములో నన్నయ భారత భాగము 

మూలమునకుం దీసిపోవునా యను(పశ్న యొండు కలదు, చాల విష 

యములలో చెండు కవితలు నొకవిధముగ నే యుండును (దామోపాక 

ములోనే యున్న వి, శెండును గూడ నవాజోద్ఫూతములుగ'నే కన 

ట్టును గాని విశేష పయత్న జములుగ, గ నృట్టవ, మూలములోని 

మంచి యుపమాన ములను వర్ణ నలను నన షయ వాల భాగమనువడిం 

చియే యున్నా 6డు; కొన్ని చోట్ల మూలాభారము వేని పోలికలను వర్త 

నలను దెచ్చిపెట్టినాండు, ఇందు. గొన్ని మిక్కిలి స్తుత్యర్హ్హృములుగ 

నున్నపి+ ధృతరాష్ట్ర డుజతుగ్భ హదహానవార, వినిఆవజుచినట్టబిచెన్' 

అని నన్నయ వాడిన యుపమాలం కారమునకు మూలములో నాధార 

రము లేదు. మూలములో సం గహాముగ నున్న యంశమును విపుల 

ముగను వినసొంపుగను లలితపదములతో ను గావ్యకళత్రోను జెప్పుట 
చాలచోట్ల ౧గాంచనగును. నుత్వ్వయం[తమును గొట్టిన యర్జునునకు 

(చౌపది పఫుష్పమాలిక చేయుట మూలములో నిట్లు వర్ణింపంబడి 

యున్న ది. 

“విద్దంతు లత్యుం (పనమోత్య్యు కహా పార్థంచ శ క పతిమం 

నిరీక్ష్య 
ఆదాయ శుక్షాంబరమాల్యదడాము జగామ కుంతీనుత ముల్ 

న్మయంతీ” 

దీనిని నన్నయ యోోాకిందివిధ ముగ నాం] ఖికరించి యున్నా 6డుః 

“సీ ధరణీశనందనుల్ ద న్నతి(సీతితోం జూచుచునుండంగ సుందరాంగి 
తోయజదళశే త్ర (దుపదరాజాత్శజ కమనీయగజరాజగమన లీల 
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జనుడెంచి సుర రాజసన్ని భో నభినవ మావనోచ్చ్భాసితు నసితరత్న 

రుచిరాంగు నంగజరూను ధనంజయు( దన చేతిసితన్రహ్పదామక్ర 

మున 

బొలంతి ముదముతోడ, బూజించె నట్టి యుత్సవము జూచి 

దానిమై “పకపుడు 

కారవేం(దు( డాదిగాంగల భూపతు, లెల్ల నలిగి కలయ నేవుకోగిో 

'మొత్తేముపై. నెట్లున్నను గొన్ని చోట్ల నన్నయ కవిత్వము 

మూలములోని కవిత్వముకం కొ మిన్నగనే యున్న దని యందణు 

నంగీకరించి యున్నారు. ఆం|(ధ్రకవుల చరిితములో వీశేశలింగముపం 

తులుగా రిచ్చిన యా (కింది యభి పాయము మిక్కిలి సమంజసము 

గనీ యున్నది ? “మూలముతో సరిపోల్పక (ప్రత్యేకముగా జూచున 

ప్పుడు మా[త మాం|[ధభారతము మనోహరముగా నుండుటకు సండే 

వాము లేదు, కొన్నిచోట్ల మూలమునకం కొను హద్యతరముగా నుండి 

రసాతిశయము పుట్టించు ననుటయు నిర్వివా దాంశ మే” 

ఇట్టి భేదములు మాత్రమే కాక దేశ కాలపరిస్థితులను బట్టి 

వచ్చిన యితర భేదము లనేకములు నన్నయ భారతమునకును వ్యాస 

భారతమునకును నడుమః గలవు, అర్జునుని లీర్థయా(_తావనరమున వేంగీ 

చేశ పశంన మూలభారతములో "లేకుండుటయు నన్నయ స్వ దేశాభి 

మూనముచే నట వేంగీజేశమును _సశంసాపూర్వకముగ వర్శించుటయు 

సుప/సిద్ధవిషయము. మణియు (గంథాదిలో. దనయిలిక యగురాజ 

రాజాన శేగుణములు గలవని నన్నయ చెస్పియున్నా యొ యాగుణ 

ములను (గంథములో నాయామజబోపుదువులకు నన్నయ బుద్ధిపూర్వక 

ముగ నంటగట్టినట్టు గన్నట్టును. వివాహవిషయమున యయాతి చేవ 

యానిని (బత్యాఖ్యానము చేయుచు “సర్వవర్ష్హ్యాశమధర శ్రరంబులు 

సంకరంబులు గాకుండ రహీంచుచున్న యేన యిట్టి యధర్శంబున 
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కొడంబడిలినేని జగత్సవృతి విపరీతం బగు నని నన్నయ చెప్పి 

నాడు. కాని వ్యాసభారతములో నీయభి(పాయ మేమియు లేదు. 
(గంథాదిలో నన్న యరాజరాజును వర్శించుచు “సమస, వరా శవుధర శై 

రశ్న్షణమహోమహీవమన్ మహీనొప్పు సర్యలో కా శయుం డని చెప్పి, 

యన్నా(డు. పైని యయాతిపరముగ వాడంబడిన పదము. లీపదములను 
దలవించుచున్న వనుటలో సందియము లేదుః నన్న య కాదర్శ్భధర్శరశ్ష 

కుడు రాజరాజు, (గంథములోని మహోపురుమల గుణములను బేర్కూ. 

నుటలో సీతనిగుణములు వారి కున్నట్టు చెప్పుటయే నరోగ త్త మమార్థ 
మని యాతనియాశయమై యుండవచ్చును, 

పురాణములను డెలిగించుటలో య థామూలముగా (వాయక 

మూలకథకు భంగములేకుండ య కేచ్చముగా (నొాయుపద్ధతిని 

నన్నయయే ( పారంభించినాండు, నన్నయ యాం (థికరణపద్ధతినే 

యితర వురాణభాపాన్నరీకరలు గూడ నవలంబించినారు. ఈపడ్డలి 
యెంత (పశ స్తమెన దై నను గేోవలయు లోపము లీనిదికాదు, వారి త 

కపరి కోధకులకును ధర్శశాన్ర్ర విషయక సందేవాముును బాపుూొన( 

దలయవారికిని నిట్టి భాషా నృ రీకరణము లుపయోగింపంజాలవు, అట్టి 

వారికి సరియిన భాపాన రీకరణము బే కావలెను, ఈవిషయ మున 
గృప్లభారతే మొకలోటునా దీర్చుచున్న ది, 



నన్నయగారి ఇభారతాౌం ధక రణణవంం 

శ్రీ) విశ ఏ నాథ సత్యనారాయణ, 

భారతము నాం(ధ్రీకరించుటలో నన్నయగారు వై దిక మతమును 

సంర మేంచుటకు6 (బయత్నము చేసిరనియు, వైదిక మత రతణార్థ మే 

నన్న యగారిచేతం చెలుగు భారతము (వాయంబడె ననియు నొక 

(ప్రచారము చేశములో నున్నది, దీనిని. జారిితకులు (పారంభించి 

నట్టున్న ది. విశ్వవి ద్యాలయములలొ ద్నికి6 (బచార 'మెక్కు-వగా 

నున్నది, ఈ విశ్వవి ద్యాలయములలో. జదిపవినవారు (వాసిన రహా 

(గంథములలోనను, "జేసెడి బహూపన్యాసములలో నను భారాళముగా 

సి (ప్రశంస చేయుచున్నారు. వదె నిరాధార మైన మూటగా క న్పించు 

చున్నది, వలయనంగా నీ మాట కాథార మన విషయము కన్పించదు, 

నన్నయగారి భారతావతారికలో సీ |ప్రశక్కియేలేదు. రాజరాజ 

నశేం(దుడు. 

ఇవి యేను నృతతేంబు నాకును గరం పిష్టంబులైై యుండు చౌ 

యవు; భూదేవ కులాధి తర్పణ మహీయః (వీతియు; న్భారత 

(శవణాన క్కియుం బార్వతీపతి పదాబ్దభ్యాన పూజామహో 

త్పవము, న్పంతత దానశీలతయు, శశ్వత్సాధు సాంగత్యమున్. 

మణీ యదియునుంగాక 

హిమకరు దొట్టి పూరు భరశేశ కురుబు పాండుభూపతుల్ 

(క్రమమున వంశక_ర్తలనంగా మహినొప్పిన యస్మదీయ వం 

శమునం (బసిద్దుకై విమల సద్గుణ శోభితులె న పాండవో 

త్తముల చరితనాకు సతతంబు నినంగ నభీష్ట మెంత యున్. 

అని మా(తమే యడిౌను,. గానిం మన సనాతన మతము పాడయి 

(102) 
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పోవుచున్నది. స్ప్ కావ్యమును డెలుంగు సేసిపెటుము, అని యడిగిన 

జాడలేదు. మజియు, 

బహు భాషల బహు విధముల 

బహు జనములవలన వినుచు భారతబద్ధ 

స్పృహులగు వారికి నెప్పుడు 

బహు యాగమ్ముల ఫలమ్ము పరమౌార్థమగున్ 

అన్న విషయమే చెప్పబడెను. ఇట్ట యప పథకు శాసనాభార మైనను 

గానివించదు: శానన వే త్తలయిన ఇారి[త్రకులు కూడ నట్టి వున్నట్లు 

చప్పటలేదు. మణి యీ నిరాభారమైన వాక్య మెందుకు. బుట్టినదో 

తెలియదు. ఈ దేశమున సాహిత్యవిమర్శ యిట్టి నిరాభారము.లైన 

బహు విషయములతో నల్లుకొని పోవుచున్నది. అ(పమాణముుకై న 
బహు విషయములతో నల్లుకొని పోవుచున్నది. అ ప్రమాణమ్ములై న 
బహు సిద్ధాంతములు విమర్శరూపమునం  జెప్పంబడుచున్నవి. అది 

భావకు, సాహిత్య "వేత్తలు కాని నామాన్యులయిన నాహిత్యాఖిమాను 

లకు నపకారము చేయుచున్నది. నన్నయగారు మత దృష్టితో నీ 
స్ప కావ్యము (నాయ లేదనుటకు ననేకము-లైన యుదాహరణములు 

చూవించ వచ్చును. సభాపర్వములో శినుపాలవధ సందర్భమున 

భీష్ముడు శ్రీకృముని మొక్క పర మేశ్య్వరత్వముం జాల సర్టలయందు 

వర్ణించెను. కృష్ణుండు పర మేశ్వరుండని, సృష్టికి పూర్యము జబమునకు 

హితువని,సర్ణయజ్ఞ క_ర్హయన్సి వఠాహోద్యవతారము తె_కినవాయడని 

మధుకైటభులను సంహరించిన వాడని, బలి నణ(గ|చొక్కి-న వాండని, 

మతి యెన్నియో భంగతులనుం జెప్పెను, ఇప్ యన్నియు ఏష్టుపారమ్యు 

బోధకమువై న విషయములు, వీని నన్నింటిని నన్నయగారు వదలి 

సెకెను. హిందూ మతమును రథీ.చుటకు నన్నయగారు భారతమును 

(వాసినవో సీ భాగములను వదలి పెట్టరాదు గదా! 
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మందపాల చరితములో మందవాలు6డు దై శౌనరుని నగ్ని 

బుక్కు_లతో సో తము౭ంకేసెను. మందపాలుని కుమారులైన _స్తంబ 

మి(తుండును, (దోణుండును. బుగర్భములతో వహ్నీసి సో(_తము6 

జేసిరి, ఈ సో(తము లేమియు నన్నయగారి ఫారతములోలేవు, ఇని 

బుశ్వేదములోని యగ్నిసూక్రములకు వ్యాసమహర్షి (వాసిన నాక 

ములు, హీందూమతము వేదముల నాశ్రయించి యున్నది కదా! 

బుగర్థములను వదలి పెట్టిననాండు పాందూవుతమును సంరషీంచుటకు 

(వాసెననుట యెట్టు పొసగును. (డాపదీ వస్త్రాపహరణ సందర్భ 

మున దుళ్ళాననుఃండు (_దౌపది చీర లాంగబోవు చుండగా (ౌెపది 

(శ్రీకృష్ణుని బహు శ్లోకములతో 6 గీ రించెను, 

క్లో అుకృప్యుమాళే వసనే (దౌపద్యా చింతితో వారికి 

గోవింద ద్వారకా వానిన్ కృష్ణ గోపీ జన(వియ 

కౌరవ పరిభూతాం మాం కిం న జానాసి కెశవ॥ 

సే, నాథ హౌ రమానాథ (పజానాథార్థ్తి నాశన 

కొర వార్హవ మగ్నాం మా ముద్ధరస్వ జనార్లన || 

కృష్ణ కృప మహాయోగిన్ వి శ్వాత్నన్ విశ్వఫావన 

(పపన్నాం పాహీగోవింద కురుమ భ్యే2- వసీదతీం | 

ఇత్యనుసృత్యే కప్పం సాహరిం '_తిభువ నేశ్వరం 

(పారుద ద్దుఃఖతారాజ న్ముఖ మాచ్చ్బాద్య భామిని 1 

యాజ్ఞ సన్యా నచ యుత కో గవ్వారిత్ 2భవత్ 

త్యక్త్వా శయ్యాసనం పద్మాం కృ పాళుః కృపయాక-భ్యనాత్ ॥ 

కృష్ణంచ విన్షుంచ హరిం నరంచ (_తాణాయ వికోశతి 
యాబ్డి సీస్ 

తతస్తు ధర్యో2.౦తరిత్ మహాత్మా నమా తృణోద్రవివిథై 
స్పువమై/8॥ 
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నన్న యగారీ భాగము నేమియు బెలుగు చేయలేదు. (పాతిగామి 
పిలిచినప్పుడు (దౌపది రాకపోవుటచేత దురోధను(తు దుత్శాసనునిం 
బనిపించెను. దుళ్ళానను(డామెను జుట్టుపట్టుకొని తీసుకొవి వచ్చెను. 
అప్పడు (_(చౌపది= 

బది యుచితమ్ముగాదనక యిక్కు-రుముఖ్యులు చూచుచుండదు 

ర్మదు' డయి పండు నన్ను నవమానిత( చేసెడి నర్వభర్శ నం 

విదు లన నున్న యీ భరతవీరుల వంశము చే డధర్శ సం 

పద నితి నింద్య మయ్యె నని భామిని కృష్ణు. దలంచె భీకయి” 

ఈ పద్యములోనున్న చివటేి వాక్యము తప్ప నన్నయగారు 

వేజే పస్తావన చేయలేదు, వ్యాసమహర్షి భారతమునంగథ గజేం్యద 
మోతుణము వలె గలదు. ఇచట: గథకు. _బాముఖ్యము కలదు, 

కాని భగవద క్షికి (పాముఖ్యము లేదు. ఈ రీతిగా బహుస్థలముల 

యందు నన్నయగారు మత విషయములకు. (బాధాన్య మోూయకొ 

కథకే _పాథాన్య మిచ్చిరి. ఇట్టి సందర్భములో నన్నయగారు 
మతమునకు? _బాధాన్యమిచ్చి భారతమును (వాసిరనియు, యజ్ఞ 

యాగాది ఈ (క్రతువులను రవీంచుటక భారతము [వాసిరనియ. 
జెప్పెడి మాట ల( వామాణిక్రములు, నన్నయగారిని జా(గ_త్తగాం 

జదిపిచెప్పిన మాటలు కావు, వ్యా మోహమువేతం బలికిన 

మాటలు, 

నన్నయగారు (పధానముగాః చాను భారతము నాం ధ్రీకరించు 
నపుడు తన కావ్యమునందు మూండు గుణములుంజెనని చెప్పెను, 
మొదటిది : క థాక వికార్థయు క్కి. రెండవది : యడుర రమ్యత మూడ 

వది: నానారుచిరార్థ సూక్తి నిధిత్వము. చివరి రెండు గుణములు 
సర్వజన విదితేములె నవే, మొదటి గుణమే (గహించుట కష్టము 
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దానిని (గహించ లేకపోవుట యట్లుంచి దుర్వ్యాఖ్యానము చేయుట 

దునే ధా విలసితము, 

నన్నయగారు తన కథలు వ్యాసుని కథలకంకు నెష్కువ రమణి 

యములుగా. జేసెను. నన్నయ్య తన్ను“ గూర్చి తాను “లోక 

నుభయ భాపా కావ్య రచనాఖి కోఫితుినని (వాసికొనినాయం తాను 

లోకజ్ఞుడనని చెప్పుకొొనినాడు. ఆయన యెంతేలోక జ్ఞా" చను నా 

వాసీన “నన్నయగారి (ప్రసన్నకథా కలితార్థయు క్కి యన్న (గంథ 

మున నిరూవించితిని, ఆయన లోక జ్ఞ తగమును మనము (గహించినం 

జాలును, చాలమంది నేడు అయన యలౌకికుండని వృథా భాషలాడు 

చున్నారు, ఆయన యలౌోకికు(డు కాడు. అలొకికుండు కవియీ కాలేడు. 

వ్యవహార విదు'డు కాని వాండు కవియగుట కష్టము, వ్యవహార 

పిదులు కానివారు నన్నయ్యగారిని సిరాకరించవచ్చును, వారిని 

గుణించి యెవ్వరు నేమియు. జేయ లేరు, వారికి “నమానాకం (పశా 

స్శహే, 

లోకమునం దందటును గవులే, 'కవయతీతి కవికి, కవయతి 

యనంగా వర్తయతి వర్తించుచున్నాడు., కావ్యమంతేయు వర న మేం 
ర్ం ౯ 

a) 

ఒక సన్ని వేశమును జెప్పుటయు వర్థించుటయే. కథను (వాయుటయు 

వర్తించు యే, ఈ వర్ష న బహువిధములుగా నుండును. కథారూపమున 

నుండును, \పసంగరూపమున నుండును, వస్తు స్వరూపమున నుండును, 

కాని యావసు స్వరూప నిర్ణ యరూూపమున నున్నది మాత్రమే 

వర్త నమని లోకమునందు సామాన్యముగా ననుకోనం బడుచున్నది. 

ఉవశకాలము, వసంత బుతువు, అటవి, నదులు, గిరులు, (స్రీలు, ఒక 

ఫురుషునియొక్క_ రూపము ఇట్టవానిని గుజీంచి, చేసిన వర్ణనము 

మా(తమే వర్ష నమని, తక్కినవి కాదని సామాన్యాథి వాయ మేర్చు 

డెను నిజానికి స్ చెప్పిన విషయముల నంటి వఏషయము-'ను 
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నేప్పతో స్యభాకోక్కి యుపమా(ళ్చెయో రూపకాద్యలం కారము 
లతో వరించిన కవిని లోకమునందు గొప్పగా భావింతురు. కవి 

కొంత శ క్ర్తిమంతుడై నచో సీ వర్గ నములు రమ్యములుగా నే చేయ 

వచ్చును. ఇంతకంచె నధికమైన శ కి మంతుడు యథార్థమైన వర్ష 

నము యొక్క న్వమాపషముః జెలిసినవాండు వేణ్ొక(డుండును. అతండు 

మహోకని కబ్బ్దవాచ్యు( డత(డొక్క_(జే యగును. నన్న యగారిట్లి వర్ధన 

ములు చేయును. ఆ వర్ల నము లెట్టుండుననగా లౌకిక దృష్టితో జూసి 
నై ౧౧ 

చే సెడి వర్ష నములుకావు. డాని కాంతర దృష్టి కావలయును. ఈ we 

ow 

డా 

వును. “మే మొక్క. భిక్షం దెచ్చితి మని తలి కి నివేదించిన చాబుం 
క్ష ౧౯ 

గక మెప్పటి యటుకా వగచి కుంతీదేని సంతేసిల్లి దాని మో ేనురు 

నుపయోగింపుండని కొడుకుల నియోగించిి ఈ మాటతో ధర్న 
సందేహ ముద్భవించినది. ఇచట నన్నయగారొక పడ్యమును_వాసెను. 

పద్నుము బాదుడు, ( చ పదిని. బాస్టండు తన యింటికి€ల పసికొని 

ఆ ఒలికాంగియందు హృదయంబులు దృష్టులు నిల్చి పాండు భూ 
వపాలకుమార పంచకము పంచశేరావాతిం బొంచె నొ క్కె_తన్ 
చాలిక దొల్లి యేవురికి భార్యనుగా సృజియించి యున్న య 
యానల హో పరవ ఏ రి (బవ్నాా చెయ్యి పర మార్గముగా కదియల 

యొండగున”” 

ఇది యాశ్చర్యకరమైన విషయము, అర్హునుడామును గెలిచి 
విచ్చెను. న్యాయముగా నతని కాము భార్య కావలయును. లోక 
ముో నలుగు రన్నదమ్ములున్న వో వారిలో నౌకరి శకేర్పడిన కుండి హాం 

| 
కనా తుమి (వ దక్కిన సోదరులకుం గోరి కలుగదు, ఇది సషఫ్లోని యు ఇల అ 

రు 
రహస్యము. ఇది స్వభావము. దీనికి వ్యతిరేకముగా (డాపదియందుం 
బం-న వాంశవ్రులు పంచశరాహాతి "బారి కగమైనారనుట వికతణనున 
రచన, లోకము చెతి ప os 

“ము నెజంగి దానికంత విశేషమైన యొక సన్ని వేము 
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వచ్చినపుడు లో కాతిశాయిీయిన యా విషయమును నిరూపించి చెప్పుట 
ఈ పద్యమునందలి మొదట్ చరణములలోని యరము. వ్యాసమహర్షి 

(వాసినదియె, తేక్కి_న రెండు చరణములలోననే “సన్న యగారి విశేష 

మున్నది. ఈ యర్థము చెలిసికాని నన్నయగారు (వాసిన (వాత 
లోకమున కంళు భిన్న ముగానున్న యా యను వమును (బమవ్నా 

చెముగా సిరూపించుట నన్నయగారు _వాసిరి.ఇది నామాన్య వర్ణనము 

కేంకుం టె_మెట్టు వషయము, తేకుంతలో పాఖ్యానమున, 

విపరీత (పతిభాప. లేమిటికి నుర్వీనాథ యీ వ్యుత గా 

(తే పరి హంగ సుఖంబు 'బేకొనుము ముకాహార కర్పూర సాం 

(ద పరాగ (పనరంబు చందనము చం దజోత్స్న యుస్ 

బు(త గా 

త పరిహ్యంగము నట్లు జీవులకు హృద్యం బె కడున్ సీత మే॥ 

సంస్కృత భారతములో 

“నవానసాం నరామాగాం నావాం స్పర్శ_స్తథావిధః 

వివో రాలింగ్య మానస్య స్పర్శ స్ఫూనోర్యథా సుఖఃి” 

అని మ్యూతమే కలదు. దానిని నన్నయగారిట్లు తెలుంగు "సీసిర్మి 

వముజీయు నిందులో నొక విశేవము కలదు. శకుంతల తన కొడుకునుం 

జూవించుటలో నతని స్పర్శయిట్టెదని చెప్పుటలో నన్నయగారు వశే 

యర్థమును ని వేపించిరి. తన్ను దుష్యంతుండు నిరాకరింంచంగా నా 

విడ్తయే తన బిడ్డ కాదనంగా నతెనిని సీన్స కౌగిలించుకొనుము. పుత 

స్పర్శ యటువంటిది, యితేని స్పర్శ నీకట్టిదియిన చో సీ విషయము 

బుజువగును గదా! -_ యన్నట్లు చెప్పినది, ఇది మహావిషయము. 

సర్వగుణములు ర్త నిష్టమైయుండును. ఉ_త్తములకుం బు(త్రుల 

యొక్క, భార్యయుక్క- స్పర్శ యనిదితమైన విషయమునకు నిరూపక 

మైన సామ్యము ర_క్తగతమైన యీ మహాగుణము నాశయించియే 
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భవభూతి తన యు_త్తర రామచరి (త నాటక మును _(వాసెను, భాసుడు 

తన | పకిమానాటకములో దిజ్నౌగు(డు కుందమాలలో రామచందుని 

యొక్క కుశవులతోడి సమాగమము నీరక్త నిష్టమెన గుణము 
మీదనే యాభారపడి వర్లించిరి, భవభూతి నాటకములో సితాస్ప 

రము వలన 'శామచం[దుంు మూర్చనుండి లేచుట దీనికంకె భిన్న 
మైన విషయము. ఈ. మహోవిషయమునే నన్న యగారీ పద్యమునందు 

వర్తి ౦చిరి. 
af) 

నన్నయగారు "తానొక విషయమును గూఢముగా నాలోచించి 

కాని (నాయరు. (చాపది వస్తొపహరణ విషయమున భారతేమునం 

దిట్టున్న ది. 

ఆకృష్యుమాశకే వసనే _జాపద్యాస్తు విశాంపతే 
త|ద్రూప మపరం వనన్ర్రం _పాదురాలీ దనేకశః ॥ 
నానారాగ విరానాణి వసనా న్యధృమై (పభో 

_పాదుర్భవంతి శతశః ధర్మస్య పరిపాలనాత్ ॥ 

తతో వాలావాలా శ సృ తాసిద్ ఘూర విస్స( నః 

త దద్భుత తమం లో'ే ఏక్ష్యు స్వే మహీ భృతః॥ 

శశంసు ర్వాపదీం తత కుత్సంతో ధృతరాష్ట్ర] జం 

శశాప తత? భీమస్తు రాజమ ధ్యే బృహళల్సనః | 

దీనిని నన్నయగారిట్లు తెనుంగు చేసిరి, 

ళల ఇది సేయ( గాదని మది విచారింపక సద్దర్థితుండు దుళ్ళాననుండు 
నెట్టన (దోపది గట్టిన పుట్టంబు సభలోన విడ్వె నాశంకలేక యుడుగక 
యులు వంగజబడియు మున్న పసీతమైన తద్వ(న్ర్రంబు నట్టి వలువ లలి 

"తాంగ్ జఘనమండలమున. బాయకై యొప్పచునున్న వస్రుచయము 
పర్వత పమానమైన నొలువంగనోపక యుడిగి లజ్టంబొంది యుక్కు_ 
దక్కి” 
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ఇటు భీమసేనుండు [దుసదరాజనందనకు దుశ్శొననుండు సేసిన 
(౧౫౫ నా 

యవమానంబు సూచ్చి కోపరకాంత నయనుండగుచు నంత కాక రంబున 

దంత సందష్ట దొరుణముఖిండయి యెల్ల వారును విన నిటినియె.”” 

వినిధముులై యేక వర్షములు కలిగిన వసనములు పుట్టుచు 

న్నవి. దీనికి సే*తువు, ధర్మము పరిపాలింపంబడుట్క సభలోంబెద్ద ధ్వని 

కలిగను, ఈయద్భుతేమును. జాచి రాజులందజు |చౌాపదిని( బొగడిరి 

దురోధనుయందు( గుత్ప వహించిరి. భ్రీము(డు శపథము.౬ జేసెను, 

నన్న యగారు వ,న్ర్రముల యొక్క. నానారాగ విరాగత్వము వర్ణించ 

చేదు. అది యనవసరము. జనులలో హలాహల శేబ్బము దయించినది. 

దానిని నన్నయగారు వదిలి పెట్టిరి. వ్రదియొక మహో ఘోరము జరుగు 

చున్న పుకు జనులు నిస్తబ్దులే సీరవులై యుండిపోదురు. అందుచేతి 

నన్న యగారు దానిని వదలిపెగ్టైను. ఆమెను జూచి సభ్యులుదిత సమ్మ 

దులయిరి. (సశంసించ లేదు. 

నన్నయగారు భారతకథను జూచిన వరాఫువేజు, ఆ దృష్టి లోని 

విెజేపషము కెలియుటకు( జూల జాగత గా జదువవలయును, ధుర్యో 

ధను డన్న చో నందజకు భయము. అతని నెదిరించంగల వా(డొక్క_ 

విదురుందె. తక్కి-న యెవ్యరును సభలో మాటాడుటకు వీలులేదు. 

ఇది రాజసభి* మర్యాద. రాజసభలో నొక మహోఘోరము జరుగు 

చుండవచ్చును. జనులు తమలో? డామెంత గుబ్బిసలాడినను జనులు 

(కిక్కురు మనుటకు ఏలులేదు. రాజు యొక్క- యిష్టమునకు వ్యతి రేక 

ముగా సభలో నెవడు తన మనో భావములను! (బకటించుటకు సాహా 

వించునో నానిని వంటనే రాజభటులు న్నిగహీంతురు, ఆమర్యాద 

తెలిసినన నన్నయ యిట్లు వ్రాసెను. 

మజీయు 'దదూప మపరం వస్త్రం (పాదుర్శవతి యన్న 
4 జివ AN 
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మాటనునుడుగక యొలువంగ బడియును” మున్న పనీతమైన తద్యన్ర్ర 

ము నట్ట వలువ లగికాంగి జఘన మండలమున బాయక యొప్పు 

యన్నిదని నన్నయగారు తెలుంగుటేసిరి, ఈ తెలుంగు సేతలోనున్న 

సోగసేవిం ? (చాపదికి మాన భంగము చేయవలయునని దుర్యోధనా 
దుల యూహ. మానభంగమనయగానేమి ? ఇచట విచారణ చేయవ 

"లను, వ(శ్ర్రము ధరించినందువలన శరీరావయవములు కప్పంబడునని 

యనుకొందుము. కప్పంబడంట యనంగ నొక వన్వువు యొక్క. స్వరూ 

పజ్ఞూన మేర్పడకుండ నుండుట శరీరము యొక్క. నగ్నుత్వ మనలా 

శరీరాంశముఒను భాసించుట. మనకొక వస్తువు కనివించుచున్న 

దనంగా నా వస్తువుయొక్క_ యవధిభాతలములయిన శేఖలు సువిస్పష్ట 

ముగా గనివించుటయీ. ఒక చేటికను జూచితిమి. ఒక ఫఘటమును 

జూచితివి. మణి యింకొక వస్తువును జూచితిమి. తద్యస్తువు యొక్క 
లోపలి భాగమును జూడలేదు. దాని పై యంచులనుం. జూచికిమిం 

ఈ యంచులు శోఖలు. దృస్థికిం గనివించునది లేఖ, అందుచేతనే చిత 

కారుడు లేఖలలో మనకు వస్తుదర్శన మోయ గలడు. వ.స్ర్రముచేత 

శరీరాంచలకేఖలు కప్పయిడును. అపుడు శరీరము వస్తాచ్చాదితేమైన 
దని చెప్పుదుము. అుచల రేఖలు విప్పష్టముగా భాసించుచు దాని 

పయిన వన్ర్రుమున్నను వస్తువు వస్తువుగా భాసించును. కొందణు 

పెళ్టులకు మాసిపోకుండం బైన గుడ్డలు వేసి కుట్టింతురు. పెళ్సైకనివించు 
చునే యండును, ఆ పెళ్లై కనివించుట లేదు. సెక్లైెయని గుర్తు పట్టుటకు 

ఏలు బేదని చెప్పుటకు ఏలు'లేదు. పురుషులు వస్త ములు ధరించుట ఈ 

(పయోజనము కొజుక్రు, శరీరాంచల రేఖలు భాసించకుండ ముడుత 

లతో గుచ్చెళ్ళతో, మడతలతో వన్ర్రములు ధరించుట పేరు 
వనము ధరించుట. నగ్నత లేకుండ జేయుట, శరీరము నంటుకొని 

యున్న వస్త్రము నగ్నత రశీంచదు. అందు చేత. 'బాళ్చాత్యులు 

వేయు దుస్తులు నగ్నతను సరిగా రత్నీంచవు, అది యనాగరకమైన 
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వేషము. భారతీయులు కుచ్చెళ్ళు పెట్టుకొని కళకైడు ధోవతి పరమ 

నాగరికమైన వేషము. 

అట్టి కుచ్చెళ్ళు, నట్టిమడతేలు, - చేది తొలంగినను నగ్నత 

ఛాసించును. (చౌపది ధరించిన చీర యామె యొక్క. నగ్నతను రహీం 

చునదిగా నున్నది. దుశ్ళానను(డొక చీర తీసిన తరువాత మణీయొక 

చీర యచట ఛాసించినచో నది తొలంగి యిది వచ్చులోన నగ్నత 

భాసించును. గాలిచేత చీర తొలంగినప్పుడే వేణీసంహరమున దుర్యోధ 

నుండు భానుమతీ విషయమున నాటకాంగమైన గండము నితే,పంచు 

స్థలములో నూరు (పసస్తావన చేసెను, అది నగ్నత. నగ్నత "రేఖా 

మా(తమున భాసించినను (చౌపదికి పరాభవము జరిగినచ్తు, అందుక 

నియే “మున్నపనీతమైన తద్వ(స్రుమ్మునట్టి వలువ” యని చెప్పుట 

నానారాగ విరాము'తై న వసనమ్ములెనచో నొలిచిన వలువకు మజుల 

“మొలిచిన వలువకు భేద మేర్పుడి నగ్న తా భాంతి కలుగ వచ్చును. 

తద్వ నము నట్టి వలువ యనుటచేత నొకవలున రొలువంబడినదడి 

"లేదు. మణీయొక వలువ, తేష్టానియమైనది. మొలిచినట్టు లేదు. నగ్న 

తశేదు, సరికదా నగ్న తా (భాంతికూడ "లేదు, ఇది యాశ్చర్యమైన 

రచన, నన్నయగారీ విషయము నంత పరమ సూత్ముముగా విచారించి, 

ఉఊఉచూమాటల నచ్చటం బొది వెను. పర మేశ్వరాను[((హ మున్నచవో 

నింత పరా భ(ధమైన స్థితి యేర్పడుటయీ. నగ్నతయనణా నేమి # 

యన్న విషయయను బహుముఖములుగా విచారించిన మపహామేభానాలి 

"కాసి యిట్లు (వాయలేండు. పా శ్చొత్థి -దీశనములో. గొందజు స్రీలు 

నగ్న నృత్యమును చేయుదురు, వారు. నిజముగా నగ్నలు కారు 

శరీర వర్షము వంటి వర్షము కలిగిన నన్న ని బనియను లాపాద మస్త 

కము తొడిగి కొనెదరట, ఐననుదానికి నగ్న నృత్యమని "పేరు. ఎందు 

చేత? శరీ రాం-నలెరేఖలు సువిస్పష్టముగా. గనుపించును, కనుక, అది 
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నగ్న తయొక్క_ స్వరయాపము, దానినిం జెలివిన నన్నయగారు (చౌపదీ 
వస్తా/;పహరణ ఘట్టము నిట్లు రచించినారు. ఇది నిజమైన వర్ల న, ఇట్టి 

వర్ష న చేయయగలవా(డు కహోకవి. వనంత కాలము వచ్చినది; పూవులు 

పూచినవి; కోకిలలు కూసినవి; చిను ళ్ళెజ్జ(బడినవి; సన్నని గాలి పి 

నది-ఇదియు వర్ష మే, మధురమైన శబ్బములతో నీ మ్నాతమైన వర్లన 
చేసినవాడు గూడ మహాకవి యని చెప్పంబడుట మహాక విత్వ 
మెట్టిదో తెలియక పోవుట, 

ఇట్లు బహు స్థలములయందు నన్నయగారు తాను లోకోత్తర 

ములయిన విషయములను మననము చేసే, తన కావ్యము నందు 

నివేపీంచినాండు, 

"ఇది స్థూలముగా నన్నయగారు మహాకవి యగుట చెప్పట 

మొనది. ఆయన మహాోశిల్సికూడను, అట్టి శిల్పము నాన్యతో దర్శనీ 
యము, శిల్పము కథా గతమైయుండును. కథను రచించుటలో. గథ 
యొక్క పౌర్యాపర్యములు విచారించి కథయొక్క. యాయును పట్టులు 

'తెలిసిఫొని యవి సువ్వక్తమగుటకుం గొన్ని మెలంకువలుపయో గించుట 

శిల్పమని చెప్పవచ్చును. దానికింగయాడ  శెండుదాహహారణములు 
చూూాపించెదను. శంకుతలో పాఖ్యానమున్న ది, అది భారతములోని కథ, 
ఈ కథను గవికుల గురువైన కాళిదాసు తీసికొని, దాని కవధిభూత 
మైన మెణుంగులు చేసి వదలి పెళ్షును. ఆ కథను నటి యెవగ(డును 
ముట్టికొనుటకు వీలులేదు. అట్టిక థను భారతిము తెలుంగులోం చేయుట 
కార* ఫించిన నన్న యగారు (వాయక తప్పదు. యథామూలముగ 

(నాసినచో దోవ మేమివేదు. కాని కథలు మార్చి మెజబుంగులు మాప 
వలెనన్న దృష్టితో _వాసెడు. కవికి. గష్ట్రమగును. నన్నయగారు 
వ్యాసుడు (నాసిన కథల కన్నింటికి మెజుంగులు దిద్దినవా(డు ఇంక 

మెణు(గులు దిద్దుటకు పలు లేదన్నట్లు కాళిదాసు వా/సిన శకుంతల 
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కథలో మెజుంసలు దిద్దవలసి వచ్చినది. ఇందులో రెండు మెణుంులు 

చేసెను. మొదటిది; శకుంతలా పా తపోషణము కాళిదాసు, తన మహో 

ధ్వని మయమైన కావ్యములో రసదృష్టితో వెళ్ళినాండు. కనుక శకుం 

తలా పాతమును, రసదృవ్టితోందీర్చినా-డం. కాని పాత సృష్టితో 

దీర్చ లేదు. నన్న యగారికది వీలిచ్చినది. ఆయన శకుంతలనుం జ్యిత 

ముగా దీరిగనాడు. నన్న యగారు స్స్ పా, తలను స్నషించుటలో 

నంచెచేసిన చి. కడ నది పన్నుతమో శాట్, కథను నడవుటల” 

నాయన చూచిన శిల్పమును గదా చెప్పవలయును. దువ్యంతుండు 

క ణాా(శ్రమమునకు బోయెను, శకుంతలను జూవెను, ఆమెయ౦ందతేని 

మనస్సు తగుల్కొన్నది, ఆమె (హ్మణకన్యయని యనుమానము. 

అంతట సత్చురుముంరై న దుష్యంత వుహారాజునకుందనకు వివాహయోా 

గాని (స్ర్రీయందు మనస్సు లగించదు. ద్తెది సత్చురుప లతణము, 

సత్పురుమని యొక్క_ మనస్సు ధళ్మెతర విషయము నందుం (బవరక్సిం 

చదు. ధ న్నేతరమైన యూహయే యతనికి రాదు, అందుకనియే కాళి 

దాసు యొక్క దుష్యంతుడు తనకుంగలిగిన నసంచేహూమునుం దన 

యంతఃకరణ (పవృ్సి యొక్క సాత్యుము వలనందా నే దవొలంగించు 

కొనెను.” అసంశయం త్షత్ఫపరి (గహత్షమాయ దెతదన్యా మఖభిలా 

వీచు మని నతాంహీ సందేసా పబేహు వస్తుము (సమాణ ముంతఃక రణ 

(సవృత్పయః "తాను సత్పురుముండగుటచేం దన  యంతకరణ 

(సవృక్సి తప్వుదాగులను బోదుకనుక6 దన మనస్సు శకుంతల మాంద్యం 

దగులు కొన్నది. కనుక నామె తప్పకుండ తత పరి([గహా యోగ్య 

యని నిర్ణ యించుకొనెను. దీనిని నన్న యగారు- 

“బది మునికన్య యెని మణి చులొకొ యీ లలితాంగియందు నా 

హృదయము తేద్దయుం దవిలె నిష్పలు కంతయు నమ్మ నేజనయ్యద"” 

నని మా[తము (వాసి వదలి పెట్టిరి. కాలిదాసువత హేతువు చెప్ప 

శ్రేదు. కాళిదాసు చెప్పిన హేతువిచ్చట ననుమాయనూన మగుచు 
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న్నది. ధ్య్వసితముగుచున్న ది, "తాను కాళిదాసు తరువాత _వాసీన 

నాండు కావున నన్నయగారీ విశేషము నిందు జేసెను కాళిదాసు నను 
సరించను కాని నూతన కవితాగుణ నంభానము చేసెను, 

నన్న యగారి శిల్సిమిదికాదు. ఈ రీతిగా శకుంతలను జూచి 

దుష్యంతుడు సందెహ పడినాండు. ఆమె తత్ర పరిగహయోాగ్యయని 

నిర్ణయింపంబడిన తరువాత గదా కథ సాగును, కనుక నిదియొక క్లిష్ట 

ఘట్టము. కథయారంభించి ముక ధర్మ నందేహము వచ్చి, కథా 

(ప్రసారము నిలిచిపోయినది. ఆ నంబేపాము నివరి,౦పంబడిన తరువాతే 

"గాని మజులం గథ యందుకొొనదు, ఇది రస| ప్రవాహము కట్ల దిట్రిచి 

పోయిన ఘట్టము. దీనిచేత బాఠకుని బుద్ది రనమునుండి మజులును. 

ధగ విషయమునం (బవర్సించును. మజల రసము నందుకొనువేళకు 
బుద్ధి పరి(నస్తృమయి. పోవును. పాఠకుని బుద్ధియందు. గలుగు నీ 

మార్చును సరిదిద్దుకొనుట మహాకవి తన శిల్పముచేతం జేయ నల 
యును, శకుంతల తన జన్న వృత్తాంతమును జెప్పెను. ఈ సందియము 

నివృతమైనది. ఇప్పుడు శకుంతలను జూచిన వేళ దుష్యంతునకు. గలిగిన 

కోరిక నందిపుచ్చుకొని కథ నడువలయును, కవి యా కోరికకును సేతు 

బంఫము కట్టవలయును. వం తేన కట్టుట యనయణా గాలువకు రెండు 

వెవుల రెండు పెద్ద స్తంభములను నిర్మింప వలయును. ఆ రెండు స్తంభ 

ములు సమానమయినవి. ఒకే రీతిగ నుండును. నిర్మాణ పద్ధతి యం 

దక్ష సామ్య ముండును. ఈ శకుంతలా జన్నవృత్రాంత కథా 'పవావహా 

మునకు రెండు సమానములయిన స్తంభములను ననంగా బద్యములను 

(నాయుట యొక మహాశిల్సి లక్షణము. 

ఇది మునిక న్యయేని మణీ యేలతోకొ యో లలి"తాంగి యందునా 

హృదయము తేద్దయుం దగిలె నిష్పలు కింకను నమ నెణ న 
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య్యెద విజి కేం[దియుండన(గ నమ్ముని' చాయక విందు 

నంచు. దా 

నిది కలరూపెబుంగ నవనీపతి యుత్పుకుండయ్యె నాత్శలోన్ 1 

ఇది మునినాథ కన్యయని యెంతేయు నిస్పృహ వృ_క్తినున్ననా 

వాదయము రాజవు (తినని యిక్క-నులాజీ నిజాభిజాత్య సం 

పద నెజింగించిన న్నృదన బాణ పరంపర కిప్పడుండ నా 

స్పదమయి సంచలించె నళ్గిపాత వికంపిత పంకజాకృతిన్ | 

బ్రవి రెండును చెండు మహో_స్తంభములు, అవాంతర కథా 

(పవావాసేతు నిబంధకములు. ఇది యొక మహాోశిల్ప లతుణము. కథలో 

నున్న యూ సుట్టము యొక్క సువిన్నష్ట్యమైన విభాగము తెలిసినయాని 

యిట్టి నిర్మాాము కవిచేయలేండు, ఇది మపహ+కవియీ చేయంగలండు, 

ఇట్లు చేసిన వా౭డే మహాకవి, 

వుణలి యింకొక నుహాశిల్ప విషయమును జూవీంచెదను. పాండ 

వులను జూదమూాడుటకు విదురుండు. పిలిచికొని వచ్చను, పాండవులు 

వచ్చిరి. వారును, సీరురు దగ్గణీ చుట్టములు, మనసులలో శేత్యము 

లున్నను, బై పరామరికలకు లోపముండదుగ దా, ఈ పరామర్శలు 

జరిగను. ఇకాడ నుండి కౌరవ పాండవులు జూదమాడంట, (చొపదీ 

వస్తోపహరణము, ధృతరాష్ట్రుడు _కౌపటదికి వరములిచ్చుట- యీ 

-ముదలయిన కథలు జరుగును, ఈ కథలోని (పథాన విషయము 

(చొపది యొక్క- పరాభవము. రాజు -బెంతవుంది జాదమాడ రాదు, 

కడిపోరాదు. ఈ జూదములోనున్న విశేషము (చౌపపీ పరాభవము, 

ఇట్టికథ యందును జరుగలేదు, జరుగదు. కనుక నీ కథలో _దెపది 

\పథాన పాత వహించును. ఒక పరాభవము సొందుటచేతనేగాదు 

పాండవులకు. దిరిగి రాజ్య(పాపి కలుగుటకు ఆమెయే హేతువు. ఇంత 

కును దుర్వోధనాదుల కోపమంతయు 1 దౌపదిమోద నున్నది. అమె 
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యెదుగురి భార్య యగుట నామె యందు. బరులకు వాంఛ కలుగుట 

పీంత్రునైనది. ఆమె సర్వజన సామాన్య కావలయును, గాని పాండవు 

లకు భార్యయేమి * అందులో. బతివ్రత యీమి*+ మహారాణి యేమి 1 

ఇవి యన్నియు మైకి జెప్పని దుర్యోధనాదుల మనసులలోని 

యూాహాలు,ః మాత్సర్యము చమత్కారమైనది ఈ మాత్సర్యము 

(టాపది విషయమునం గారవుబకే కాదు; కౌరవుల భార్యలకుం గూడ 

గలదు. 

ఈ సర్వ విషయములచేతం బాండవ కొరవ ద్యూతే కథా నాధ 

మూల_స్తంఛము (చౌపది. ఇది నన్నయ్యగారు చేసిన నిర్ణయము, 

అందుచేత నీకథ యొక్క యాద్యంతేములందు నన్న య్యగారు 

(చాపదిని నివేపించిరి. గాంధారి కోడం[డు 

అఖిల లావణ్య సుంజంబు నబ్దభ వుండు 

మెలతగా దీనియందు నిర్భ్మి ంచె నొక్కొ 

కాని నాండ్ట్టి కాంతి యె కాంతలందు 

చేల లేదని సామర్ష హృదయ్యలైరి ॥ 

ఆమె యొక్క లావణ్యమును జూచి కొరవుల భార్యలు చుష్ప 

నాని తనమును బొందిది. నన్నయ్య గారు వాడిన శబ్దము లావణ్యము? 

సౌందర్యము కాదు. లావణ్యశి బ్దము నకు సౌందర్యమని సామాన్యముగా 

నర్థము చెప్పినను నిజమైన యర్థనుదికాదు. లవణముయొక్క_ భావము 
లావణ్యము. రాతి ఉప్ప పగులగొట్టినచో, బఎలకలు పలకలుగా 

నుండును, ఒక (ద్రన్యము పలకలు పలకలుగా నున్నపుడు, నది స్నిగ్ధ 

మైన వ'స్తువె నపుడు దానిమోద సూర్యకిరణ (ప్రసారము జరిగి యది 
తళతళలాడును. ఆమెటువు లావణ్యము, (స్ర్రీయొక గ శరీర బ్యాయయు, 
స్నిగ్ధత్వమును, బోషణచేత వచ్చిన సాకుమార్యమును, నైగ నిగ్య 

మును - నివి యన్నియు లావణ్య మనివించుకొనును, అట్టి లావణ్యము 
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_(కాపదీ శరీరమందు కౌరనుల భార్యలు మాత్సర్యము వహించం దగి 

నంతగా నుండెను. అందుచేతవారు వుత్పరము పడిరి, వారంద జా 

రాతితమభ  రలందజితో నామెయొక్క_ యీ భోగవైశిష్ట్రమును 

గూర్చి చెప్పి యుందురు. వారందజుకు |చాపది యన్న చో జుప్పనాతి 

తనము బలిసినది, మణునా(డు జరుగంబోవు నధర మునకు నందణును 

హర్షించిరి, ఇంత |(పయోజనకారిగా నన్నయగారీ పద్యము నిచట 

నిషెవీంచిరి, ఒక్క ద్యూతక ఛా మూల _స్తంభమగుటయే “కాదు, అట్ట 

మూల _సంభఛమగుటకుం (బధాన కారణమయిన (చౌపడి యందలి 

లశణములు, నా లశ్షణములు వారి మాత్సరకమునకు సూతువులు, 

నా నూత్మ్శర్యము |(కౌొపది పరాభవము హ్ప్ ంచుటకు హేతువులు. 

ఈ రీతిగా నన్నయగారు ద్యూతేక థా మహాభ వన మూల _స్తంభమయిన 

(| చాపదిసనిం దొట్టదొలుత స్థాపించి తరువాతే దూ్యూతక థలోనికి వెళ్ళిరి, 

మణియు నీ దూత కథావసానము (పది ఆమెకు ధృతరాష్ట్ర 

డిచ్చిన వరములచేత నే యావిచిితద్య్యూతఫల మహావ్రైసరీత్యము వుజి 

యొక (తోవ పట్టినది. ఆ వరము లీయకున్న-చో భారతకథ యేమి 

యయొ వది ! పాండవులు బతికినన్నా భు కొారవదాసులుగా నుండి 

సోదరా ! ఉండిపోయెడివారు. భారతకథయెలేదు. పాండవులు దాసుల 

యుండి కౌరవులతో యుద్దము శేయుదురా! ఇది యొక చి(తేమైన 

సమస్య. ఆ సమస్య సమాధానములేని నమస్య. _చౌపదిచేతం బరి 

ష్కు_రించ బడినది, ఈ రీతిగా (చౌపది భారతకథలో నున్న యనేకము 

లయిన కథా (పవాహ భంజకములయిన ఘట్టములలోం గధ సాగించిన 

యొక నవాకారిణే. ఈ ఘట్టమునందు _చాపది మమొక్క _పాథాన్య 

మిట్టిని. దానిని చెలిసికొని నన్నయగారు రచన చేసిరి మహాకవి 

తాను (వా సెడి కథ మొక్క - స్వరూపము తెలీసికొొని | బొయును. 

ఆ కథాగత సమస్యలను బరిష్కు_రించును. ఆ పరివ్కు రించిన వైఖరి 
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ఘట్టములుగాం గనిపించును. ఆ ఘట్టములు మనకు సువ శ్ర క,ములుగ్నా 
నుండును. వానియొక్కం_ సువ్య కృత చేతనే పాఠకులకు మహాకవి చేసిన 
క థానిర్ణ యము “తెలియును. అవి సువ్య_క్త - మగుటకుం గవి నిరూ 
పించిన విషయములు శిల్ప తీర్ధములు. - [౨ 

ఈ క థావసానమునందు మజల నన్న యగాకిట్లు (వాసెను. 

తరలము : తరుణి (చాపది యిట్లు పాండవ భా ర్షరాష్ట్రుల దైన భీ 
కర పరస్పర కోప వేగము (గన్నం జాచి విపత్తి సా 
గర నిమగ్నుల నుద్ధరిం చెం (బకాళ క రుల ధీరులం : 
బురుష సింహములన్ నిజేశులబూని దద్దయు(బీక్రితోోన్ ॥ 

! | ఈ రండు పద్యములచేత దూత కథ యంతేయు నెట్లు _దెెబది. 
మింద నాధారపడి యున్నదో, భారతక్రథా (పవావాములో నిది 
యెబువంటి ఫఘట్రమో నన్నయగారు నిరూావీంచిరి®. ఈ రెండును 
నన్నయగారి మహోశిల్పమున కుదానారణములు. మణేయు నన్నయ్య 
గారు తన తెలుంగు వేతంలో ననంతములయిన సెందర్భములు వేయు 
దురు, ఆం ధభాష. కుజ్ణవన హాతున్రబయిన కొంత రచన చేయుదురు, 

ఆ హుతం చాగ్ని సే! తం చే సూర్య శ్వా_స్తంగతః [ప్రభో 
అగోపాశ్వాగతా గావః కచసాత నదృశ్యతే! 
వ్రందులోం “సూర్యశా చ_స్తంగతకి అన్న మూటను దీసికొని" 

“వాడి మయూఖముల్ గలుగువా(డపరాం బుధియ (గంకోనని తెలుంగు” 
"సేయ ంబజెను. సూర్యునక్రు “వాయి మయూఖముల్లల్లు వా డం” అని. 
తెలుగుసేత తరువాత వచ్చిన సర్వాం ధ కవులకు ఫావముచే(త, 
“తెలుంగు ఛావలో ' మెలంకువతేనముచేతం జెలుగు భావరొక 
వ్యాకరణ విషయ మొకదానిని బోధించుట చేతం, బద్య మెత్తుగడ 
లోని సౌగసుచేత నాచార్యకముగా నున్నది. తరువాత నెందరో కవు లిట్టి కూర్పులు కూర్చిరి. కాని యుపచేష్ట నన్నయగారు! వాడిమయూ- 
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ఖముల్” అన్న సమాసము లాత్సణికులచేత నుడాహరణముగాం దీసి 

కొనబడినది. ఇట్ట వన్ని యో నన్నయగారి యందు(గలవు. తేక్కీ-న 

కన్రబకు -ఛాష స్వాధినమగుటకు( గారణము'. నన్న య్యగారు భాహ 

స్వాధీనపడుటకు. వేసిపోయిన రహదారులు. అట్టి వేలకొల(డిం మార్గ 

ములలో నిది యొక్క-టి. 

. వ్యాసుండు (పధానముగాః గథనుం జెప్పినానుచు! బోవును. 

భారతము విస్తు పారమ్య బోధకమయిన (గంథము. (శ్రీకృష్ణుని 

యొక్క. పరమేశ (రత. స్థాపనము ఏఐయిన చోటుబనెల్లం చేయబడు 

చుండును, నన్న య్యగారు భారతకథమిా:ంద ( బధానముగా దృస్థ్రికల 

వాడు. ' అందుకనియే “క థాకపితార్థయు క్కీలో నారసి మేలునా” నని 

 నాసినాండు, భారతకథలొనున్న రమణయత్వ మాయ నకు (బధా 

నము. ఆకథలోని రహస్యము అత్తి చూపించుట యాయనకుః 

(జభానము,  అందుశోత మూల కథలో నున్న యద్భుతేతే (ము నిష్టు 

మాహాత్మే రము. పువ్వుల వానలు కురియుట మొదలయిన వొసిని6 

బరిహారించును.  ఠరోాజసూయయాగ : సందర్భమున - -భిషు గాడు కృష్ణుని 

యొక్క సర మేశ్వరత్వమును _ మిక్కిలిగా నుపన్యసించిన యనంతర 

మున నపహాబేనునకు6 గోపమువచ్చి యా (కింది రీతిగా ననెను, 

శీశవం కేశి హతార. మ పమేయ పరా[కమం 

పూజ్యమానం మయా యోనః కృష్ణం న సహతే నృపః 

సర్వేపాం బలినా మూగి మయుదం నిహీతం పదం 

ఏవ ము స్తే మయా సమ్య గుత్తరం _ప్యబఏతుని। 

వానినాం బలినాం రాజ్ఞాం మే వె దర్శితే పే 

తత్రో2.పత త్పుప్పు వృష్టి సహచేవన్య మూర్దని! 

మానుల యొక్కయు; బలవంతులయిన 'రాజులయొక్క_ యు 

నడువు నహాచేపుడు తేన పాదమునె_క్తి చూవీంచణగా నహాశోనుని 

"' శిశస్సుమోా(ద బుష్పవృస్ట్రి కురిసెను. డీని-నన్న య గారిట్లు' దెనింగించిరి. 
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బర పక యర్హ్య మచ్యుతున కిచ్చితి మిచ్చిన దీనికే మొడం 

బడమని దుర్ణనత్యమునం బల్కె-డి వీరుల మ_స్తకంబుపై 

నిడియెద నంచు దాం జరణ మ్యోతై సభ న్సహా బేవుం డట్టివో 

నుడిగి సభాసదు ల్పలుకకుండిరి తద్దయు ఛీతచిత్తుల॥ 

“కెలుంగు సేతలోం బుప్పవృస్తి (పన క్రి యె లేదు. సభలోనున్న 
వారండ=ు భయంపడ్కి పలుకకుండ నూరకుండిరని బూయయబడోను. 

సవాడేవుండు పాండవ్రలలో నండబేకంకుం జిన్న వాడు. అన్న గారల 

కతండన్న-వో ముద్దు. పట్టరానంత వేమ. అతని మింద సీ౭౫ | వాల 
సీయమ, మివ వేళ నెవండ యినభీమార్జునుల చేతుల నెదిరించి బతికి పోవచ్చు 

నేమాగాది నవాబేన్రు 'నేమైన జేసినచో భీమాస్త్రనులలో వాని మృతి 
తెథ్యము. ఈ (భాతృ వాత్సల్యము, సీతోక స్వభావము పీనియందు 

ధ్వనితమగసచున్న ది. పాండవుల పరా[కవముము దినియందలి మహాధ్వ ని 
కనుక నన్నయగారి కథాంశముల మింద నున్నంత దృస్తినుతము 
మింద, “జవేదములమో(ద, దేవతల మహత్త పముమోంయద. లేదు. ఈ 
పద్యము నందు మజేయొక విశోవమున్న ది. నన్నయగారు ' రనభాన 
వేత్త ఈ నవాచదేవుని కోపము శిశుపాలవధ కథలో నున్న యొక చిన్న 
యవాంకెర. విషయము. ఈ కోపమును బెంచి (వాయ వచ్చును, 
(_వెసిన వం (బధాన కథకు ముప్పము జరుగును, కపితానరు (బువేశ 

శెట్టు నవాంతిర రసములు కథ నడుముగల చిన్ని చిన్ని సన్ని వేశములు 
(పథాన కళా భంగ కారులు కాకుండం జూచుకొనవలయును. సవా బే 

వుని కోప మో పద్యమునందు మొదటి మూండు చరణములం జేకలదు, 
అఆమూండం చరణములందు రా(దరసము భాసించినను సభికులు 
పొందిన ఛభాయమునకు సీ కొద రసమంగము శెడిపోవుచున్న ది. 
రొ దరసమునకు వ్య కృత్వోము లేదు, సభలో నున్న వారి భయమున 
కది యంగమగుటచేత దాని యాయున్హాయ ము సల్బము,. ఈ నహ 
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"దేవుని కౌ[దము పాండవుల పర్మాకమాకిశయమునకు దోహదమగు 

చున్నది. కాని స్వయం వ్యక్తిని సంపాదించు కొనుట ళ౪దు. మజేయు 

సిచ్చట (శ్రీకృష్ణుని పర మేశ్వరత్యము కం కుం బాండవుల పరా (కమా 

త్రిశయ మే (పధానమయినదిగా గేర్చడుచున్నది. ఇది రన దృష్టితో ం 
"చేసెడు క ధారచన, నన్నయ సర్వర చనయందు వీ మహాలత్షణము 

భాసియచుండును. ఇది యంశతిః మూడ దగినది, 

నేటి కాలమున జాలమంది నన్న యగారియందు దోషము 

చూాపించుచున్నారు. ఈ దోవములు మాపీింపసటోేవుట యెందులకో 

తెలియదు. ఇందుచేత మతి యితర కవులు గొప్పవారనుటకో, కొన్ని 

దురభిమానములు పురస్క-రించుకొవియో తెలియదు. సారస్వత ప్రతి 

కవితారసాను భవము ననేశావరణములు దాటినవో6 బొందం దగినది. 

ఈ యభిమానాదులు అవరణములు. వీనిని దాంటిన గాని రసానందము 

లేదు. ఎవం డావరణము చుట్టు తిరుగుచుండునో నాండు లోనికి. _బవే 

వించుట జరుగదు గదా, ఒకప్పుందొక మి_తునితో క్స్ (కింది పద్య 

మును గూర్చి కొంత చర్చ జరిగినది. అవి తుడు గొప్ప పండితుండు; 

భావుకుడు? ఆయిన యన్న చో నాకు. జాల గొరనము, గౌరవమే 

కాదు బంధువు వంటి వాయు, కాని యాయనకు నన్నయగారి రచన 

యెక్కువ నచ్చదు. దాని కవశేమి వేయలోలుగుదురు. ఒక దృష్టితోం 

జూచిన నొకకవి యాధిక్యము "తలియంగలదు., ఒక కవి యాధిక్యము 

"తెలిసికొనుటకు. గావలసిన దృష్టి దమొక నికి బరమేశ(రు'డు (పనాదిం 

చక పోయిన-వో నదియిమి భకూొపధమోా సూదులతో నెక్కించుటకు ? 

ఆ పద్యమిది-- 

అవిరళ సూర్య మండల సహన సమ (పభమై ధనంజయ 

(పవరు కరమ్మున న్వెలుంగు పాశుపతా(స్ర్రుముం జూచి 

టెల్వేదా 
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నవ సుర యతు .రాతున గణమ్ము భయమ్ము నందే నం 

దవనియు దిర్దిరం దిరి౫ నబీ శిలోచ్చుయ నంచయంబుత్రోన్ .॥ 

ధనంజయ (పవరు(డు. ధనంజయుండ నంగా నద్దును(డు, ఈ పేరు మోద 

(కస వాచకము వేయుట తప్పని యా మి్యతుండనెను. అదిసరికాదు. 
ధనుంజయశ బ్బము నకు రెండర్థములు కలవు. అగ్ని హోే(తుండు నర్జునుం 

డునని, ఈ యిద్దజిలోనే _శెష్టుండని యిక్కడ నర్థము. అగ్థనుని ధనం 
జయ (పవరుండనుటలో మజియు నెంతో యర్థ సంపక్కి కలదు. ఇద్ద 
అును గాండివధారులు. గాండీవము ఏలిప గో తుని చేతిలో కంక సర్దు 

నుని చేతిలోనుండి యధిక వైశిష్టుమును సంవాదించుకొన్నది. ఆ అగ్ని 
హో మందే తన వ్యాధి నివారణము కొజుకుం ఖాండవనన దహనము 

రట ఒర 2 రలు wt టే కొఆూక్టు నర్జును నా(శయించెను. అగ్నిహో (తుడు పాశుపత న 

మెజుంగండు. ఈ రీతిగా నతండు ధనంజయ (పవరుండు. 

క రమ్మున న్వెలుంగు పాఠశుపతా నోము. అన్ర్రమనంగా మం 
తే సల ' | తము. అది చేకిలోం |బకాశించుటయీము? లోకములో వాని చేతిలో 

నా విద్య యున్నది, యందుము ఆ విద్యవానికి వశేమైన దని లక్షణా 

రము. ఈ యర్థములోం దెలుు జాతి వాడుకను నట్టు రమణీయార్ధ స . 
( పతిపాదక ముగా నన్నయగారు దీనివి వాడిది, 

భజం దైత్య దానవ నుర యత రాతున గణము కరమ్ము 

భయము నొంది” ఇచ్చట గణము కరమ్ము భయము నన్న 
యు కారనహిత ద్యిత్వమ కార సంఘటిత వృత్వేను! పాసముచేతి ఖత్యతిశ 

యము వ్యజ్యమాన మగుచున్నది. ఇది రచనా నిల్పములోని రహా 

స్యము. దీనిని. జాలమంది చూడలేరు. వదో పద్యము ఎరిగిన 
దనుకొందుము. 

అందవనియు దిర్జిరం దిరిగ? ఆ మ్మితుండు - ఇచ్చుట నున్న 
అందు” అన్న మాట కద్ధము "లేద నెను, వ్రు నన్నయ యన్వ 

౧౧ 

యమువేని మాటలువేయు ననెను. నేను కాదని చెప్పితిని. 
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_ నన్నయగారి రచన తెలుంగు వారు మాటాడుకొను నట్లుం 

డును. ఆ మాటలలోని గడుసుందన మంతయు బొదుగం బడి 

యుండును. 

లోకములో మన మిట్రందుము, “వానికింత పలుకుబడియున్న ది. వాండ 

తనినిం బోయి యాశయించును. వ్రతనిచేతం బని చేయించుకొనగలండు, 

వాని కెంత కుమ్మక్కు. కలదు, ఇంత మద్దత్తు కలదు ఈ విషయములో 

వునము వాని నేమియు! జే జేయ లేము ఈ విషయములో ననలా నీ 

పరిస్థితుల యందు - అని యర్థము. వఇక్క_త నందు” అన్న మాటయే 

దతస్థకము. 

క కని యొక్క. కవిత చదువుటకు సానుభూతి కావలయును. 
"రెండవది బహు విషయములను నంయోజన పణజుయకొనవలయును. 

“తాను వలచినదియే రంభ, తాను మునిః గినదియీ గంగి కాంగూడదు, 

నన్న య్యగారు అచ్చుముగా. 'డెలుంగు వారు మాటాడుూకొను 

నశ్లై (వాయును. అందులో రచనా శిల్పమును బొదువును శకుని 

దుర్యోధనునితో? జెప్పుచున్నా (డు. 

రిక “గా కధా శ్వ సన్నా'హ 'మొనర్యక యొ యొడ్డణంబులు ఎర్పకుభయ 

సిరల కరముల వివిధాయుధమ్ముల ననో నన న9ఘట్ట నారవంబు 

'లన౮గంగ సంగా)మ మేర్పడజేయక' యతుముళల్ వొలిచి 'నేనశ 

మమున( 

బృకిపక్షతతుల సంపదలు జయించి సీకిచ్చెద వగవంగ నేల్లో 

ఈ పద్యములోని రచన మొక విలతుణమైనది. అంతే కష్ట మెందుకు + 

ఈ పని సులబముగాం బేసి పెళ్లైదను, అని లోకమునం చెవడయి 

నను జెప్యనపుకు ఆ కష్టమును విస్తరించి చెప్పుటలో అందులో నున్న 

మెలికలు తెలియ. కేయుచు, దానిలోనున్న సై దర్ధ్యము "తేటపడు 
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నట్లు చెప్పుదురు, ఇచ్చట నా _వై దర్ధ్యము రెండు పైన్యములలోని 

ఏరులు చేతులలోని యనేకాయుధము లొక దానిలో నొకటి కొట్లు 

కొనుట చేతం గలిగెడు ధ్వనులు విజృంభింసయగా యుద్ధము శేకండ 

నని చెప్పుట మిక్కి-లిలోక సవాజము; ఆ యుద్దములో జరిగడి మహో 

ఘోర విషయము "లేమియు6 జెప్ప లేదు. అపిధానమైన కత్తుల రావి 

ళృవలనం కలిగెడి ధ్వని మాత మే చెప్పెను. ఇదిముక చమత్కార 

మెన రచన, నన్నయ్యుగార నేక విధములయిన రచలు చేయును. తరు 

వాత వచ్చిన సర్వాధ) మహో కవులకు నాయన పెట్టిన భితుయె* 

అందుక నియ యాంధ)భావలో నాధునిక యుగమున కవికుల గురువు 
లయిన (థ్రీ) తిరుపతి 'వేంక శేశరులు- 

“నన్న యకోవి పెట్టినాడు క దా తిక్క_నాది కవ్రల కాది భిక్ష” 

అని వాసినారు. ఈ యాడ్భితు యెట్టిదియో చూతము. 

నన్న యగారిలోనొక విలతణమైన రచన యున్నది ఆ రచనా పద్దతిని" 

దీసికొని తిక్క_న్నగారు దానిని బెంచిఫొని యొక (పత్యేక ౮ లిగా 

వృద్ధి పొందించుకొన్నారు, లీక,_న గారి వై లీ నన్నయగారి నుండి 

(గ్రహించి న "జే ననయ్యగారా _్న శలిదిం గన్ని కన్ని చోట్ల నుసడా 

గించుచు వచ్చిరి, సామాన్యముగా ధర్మములు చొప్పునవుడు పొడిపొడి 

మాటలతో నన్న యగారు వాయుదురు. 

కం॥ ధీరమతి యుతుల తోడ వి 

వారము సేయునది మును విచారిత పూర్వ 

| పారబమెన కావ్యము 
థర 

పారము బొందును విభూత పద దూరం.ైై 
'" జనపాలు6ండు మృదు కర శ్ర 

బున నై నను (కూర కర్మమున నైనను నే 
ర్ఫున నుద్ధరించునది ద 

న్నన పాయతే బొంది చేయునది ధర శ్రమ్ముల్ 
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కం॥ తజేోయగు నంతకు రిపుందన 

యటణబక టం బెట్టుకొని యుండునది తటి యగుడున్ 

పటుచునది జాతి మోందను 

వటజలగ మృద్ధటము చెల్కివెచిన భంగిన్ 

4 ఇమ్మహీ సీవు బాండన్రలు నెవ్పృటియట్లు పరన్చరానురా 

గమ్మున నలుచుస్కి.. యిది కార్యము పాండినలమ్మే సీ కస 

వ్యా మ్మననేల వంచన బ గార్డ్ పని గహ బుద్ధిం "జేసి పా 

పమ్మగుం దాపకారులకుం బొయు నవత్యము నర్థ్ధర్న్మముల్ , 

అ. వె॥ అల్పుండయ్యు మనుజు(శతి పరా. కమమున 

పెర్మిందర తరంబ సెరుగుచున్న 

వాండు (మాని మొదలి వల్నికమా (మాని 

చెజుచునట్లు గడంగి చెజుచుం బగజు, 

కం|| వన గతులని వారలచై 

చని భంగము పాందిరాంగ సమక్షన్షైడు నీ 

తనయుడు గావున నీవా 

తని వారింను మది యనుచితంబని నెమ్మిన్ 

కం! ఏను నీవును గురుండును శౌం 

తనవ్రుండం విదురుండు నుండి తగు నయధర్యం 
బున నీ యు పేతు ననయం 

బును6 బాంతడవ వ్మిగహంబు బుష్టుట లై 

ఇట్టి పద్యములు నన్నయగారిలో వందలు కలవు. ఇది మొక లైల, ఈ 

శైలిని నన్నయ కొన్ని భావములు చెప్పుటకు నుపయోగించను. 

దీనిని దీసికొని తిక్కన్న గారు సర్వదా యది తిన కఏతాము[ద చేసి 

కొన్నా(డు. ఇంతే భేదము. 

నన్నయ్యగారు రసమును శబ్దసంయాజన కక్కీనుండి కలిగిం 
తురు. విన్నరించి భావములను చెప్పటచేత( జేయరు, ఇది్నసెక చమ 

"త్కారమయిన వనిలశ్షణవమయిన మార్లము. 

(105) 
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“హో మహారాజ మహా మహీరవణ 
దత దహీణ బాహుదండ దండి 

తారాతి నిషధ రాజా గణి నన్ని ట్లు 
పీత దయుండవై. విడిచి చనంగందగు నో 

అని దమయంతి దలపోసిన వఐుపోతయు 

సి! ఇభ రాజ గమన నీ వెందుల కరిగిత 
త్యురు కుచాభోగ యెందున్న దాన 

వబల యెవరి చేత నడవులలోం బట్టు 

వడి తశనా వేత్షం బజచుచున్న 

యు(గగమృగంబుల యుదరంబులో నున్న డాన'వే॥ 

మొదలయిన నలుని దుఃఖము నంబోధనల చేత భా సించుచున్న ది, హో! 
మహారాజా మహో మహీ రశత్తణో మొదలయిన పిలువుల చేతన కోక 

రసము వెల్లి విరియుచున్న ది. “ఇభరాజగమని 'అత్యురుకుచాభోగి 
ఈ రెండు నంబోధనల చేత సృంగార నోకరనము పెన(గొని పరమ 

రమణీయ మయిన యూహ్లాదమును గలిగించుచున్న వి. ఆకలి ఫొజుక్రు 
పరిగా_టైడి యు([గమృగముల యుదరమ్ము లో నున్న దాననా? అని 
రచనయం దోజోగుణము నంధానము నేయిటచవేత నీ యూజోగు 
ణము దుఃఖరనమునకు నంగముగా స్వీకరింపయిడి కావ్య గుణము రన 
స్ఫూర్తి కొెజుకు నుప యోగించిన మహాశిల్బము వ్యక్త మగుచున్న ది. 

ఏకవి యందు వృత్తులు, రీతులు, గుణములు, అలంకారములు సర్వము 
రనాభిముఖముగా6 (బసరించునో యతం డొక్కంచే మహాకవి శబ్ద 
వాచ్యు(డు వృతి రీతి గుకాలం కారావములు రసమునందు( గ లసిపోవుట 
యెట్లు తెలియు ననగా మజల నాలోచించి నసుకవి భాసించి కథ 
చదువుచున్న ప్పుడు వాని స్థితి మనకు గోచరించని చెప్పుడో యప్పుడు. 
కొొందణు కవుల యొక్క. రచనలో రసము భాసించుచున్న నూ తద 
సావభానము నందుళసాడ వారి శె లిమొక్క, వృ త్మియొక్క_, రీతి 
యొక్క. (పాధాన్యము బుద్ధిని వడిలిపెట్టుదు. ఏలకులు, మిరియాలు, 
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కుంకుమఫువ్ర( మొదలయిన వస్తువుఎతో మిళితమైన పానకము ఆవి 
నపుడు దానిలోని తీవిదనము వీనియొక్క_ రుచిచేత నధిక సేవ్యమాన 
మయినట్లుగా శై లీ వృ శ్రిరీత్యాది గుణసామ్యగీ _ విశిష్టతలకల కవి 
రొక్క_ రచన యందలి రసాఖిభ్రూతి తద్విశిష్ట గుణనహితెముగా నుం 

డును. అచ్చమయిన మధువునందు వట్టి మాధుర్యమే భాసించును. 
నన్నయ్యుగారి రచన యిట్టిది. సర్వదా రనభావములే గోచరించును 

గాని యూ యలఅంకార మెంత చక్క_ంగా నాడినాండు, ఇక్కడ నెంత 

గొప్ప భావము చెప్పినాండు, ఇట్టి భావములేరావు. నన్నయగారి 

రచన రసభావములను కరెగించి పోసినరచన, ఇట్ట రచన  మెటిదొక 

చోట గనిపీించ నే కనిపించదు. 

ఒక్కాక్క-చోట నాయన చేసెడు చవుత్కారములు నూహో 

తీతములు. రాతుసులు దేవతలతో యుద్ధము. చేసిరి. అమృతమునందు 
విగృహీతులై వారు చేనతబ మోందకు యుద్దమునకు బయలుజేరిరి. ఈ 
భావమును నీన పద్యములతో మొదలిడెను. ఆ సీస పద్యము నందు 

_బాసయును సమకూ ర్వెను. ఆ సమకూార్చుంయడిన ( పానము చేత "రాత 

సుల కోప మంతయు వ్యజ్యమాన మగుచున్నది. 

“అంత చేవాహితు లమృతమ్ము గానక 

మొంతేయు నలిగి బలీం(దు6 గూడి 

మంతనం బుండి య ముక్ష్యుల తోడి ఫొ 

తి ంతియ బాలు నింజేల యనుచు 

సంతన వట్టి యు త్పొాహ నమేకుులై 

యంతంబు లేని రథాశ్యములను 

దంతుల నమిత పదాతుల నొడం గూర్చి 

యంతకాకార్ములె యార్చిరిో 

ఈ సీస పద్యవు నాల్గు చరణముల పూర్వ పరార్థముల యందు నిశేవిం 
చిన యనుస్నార పూర్వక తకార (పానముచేత నిచటి రాతమసుల 

కోపము, యుద్ద (పయత్నము నేమి విచ్శితముగా స్ఫూ క్రికలుగుచు 
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న్నది, ఇది తెలిసి చేసిన రచన శిల్ప స్వరూప  మెణేంగిన రచన, 
నన్నయ్యగారు కవితాగుణములు చెప్పుటకు శకి చాలదన వచ్చును. 
(గహించుటకుం దొలుత న్రక్తి యుండిన-వోం జాలును, 

“కలి దమయండిం బాప.సమకట్టు సతిం బతి బాయ నోప(డా 
లన నుదీక్ట సౌహృద బలబంబున నిట్టుల "రెంటంచేసి య 

న్నలుండు పిమోహరజ్జుల, బెనంగి గతాగత కారియన యు 

య్యొలయును బోల నూరడక యెంతో యు (బొద్దు వినిళ్చి 

తాతు డే. 
ఇచ్చుట విమోహా శబ్దము రెండర్గముల యందు వాడంబడినది. “వి” 
యను నుప సర్లకు విగత విశస్టార్థములు రెండునూ కలవు. పిమోవార 
జ్జులన్” విగత వోరాహములయిన రజ్ఞువులు, విశిష్ట మోహము లయిన 
రజ్జువులు. విగత వాపహాములు నలుని పంవింపో బోచును, ఇట్టు. "రెండ 
ర్థములలో నీ.శబ్బము (పయోగింపాబడినది. ఇట్టి చమత్కారములు 
నన్నయ $n యందేన్ని యో గలవు, 

నన్నయ్యగారు భారతములోని కథకు వాఖ్యానము వేయును. 
భామ్యము (బాయును. కథలోని కీ స్టౌగ్థములు విడివరచి చెపహ్వను.* 
అసంగతములుగా గనివించు వానికి ౪ సంగ తత్వము కనివీంచును. దీని 
కొక చిన్న యుదావారణము, ధృ ఎ్రితేరాసు)నకు( బెండ్లి కావలయును 
అతండుం (_గుడ్డవాండు, రాజై నను దొందరగా నవరును బీల్ల నివ్యరు* 
అట్ట వానికి వివాహాము కొన్ని (పత్యేక పరిస్థితుల యంబే జరుగును. 

పరిస్థికులు వ్యాసుని ఛౌరతమునందు 3 కేవ” ఈ (కింద నన్న య్య 
గారి ద సేంతేలు సంస, తే భారతము నందలి గాంధారీ వివాహా 
కథా భూత శ్లోకములను, నుదహారింపం బడుచున్న వి, వానినిం బట్టి 
నన్న య్యగారి తెలుస వేత యర్థము చేసికొనవచ్చును. దా పెడ్డియ 

గుటకు. గారణము గాంఛారి తం(డియన సుబలుండు, తన కరూతును 
ధృతరాష్ట్రుని కిత్తునని నిశృయించుకొనుటకు నాయన బాల యుద్ద 
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తుండు. అతని మాట కెదురులేదు. బంధువులతనికి ఛభయపడుదురు. 

అతండన్న మాట కాదను వాడులేడు, ఆయన యిట్రవిానింగా 

నన్న య్యగారు నృష్టించి గాంఛారీ వివాహా పరిప్కూ_రమును జేసెను. 

ఆయన యిట్ల వాని ధ్వనిత ముగుచున్న ది, గానివాచ్యమగుట లేదు, 

“ఈ కులము వివిగ్రింపంగ నాకభిముత మేను వింటి నలినేతుణగా 

"నేక శత సుతులం బడయలణ నా కన్యక వరము వడసె నంటి 

హరు చేతన్ ॥ 

కావున ధృత రాష్ట్రానికి గాంధారిని వివాహంబు సేయుదము. గాంధార 

పతి మనత్రోడి నంబంధమునకుం దగునన నిశ్చయించి సుబలు పాలికిం 

దగు ముదునళ్ళం బంచిన సుబలుండును సుముఖుండై కురుకుల విస్తార 

కుండయిన ధృతేరాష్ట్రుండు యిక్క-_న్యకు నర్హుండు గావున నా రాజు 

నకు గాంధారి నిచ్చితి ననిన బంధు జనంబు లెల్ల దమలో నిట్టనిరి. 

అంగములలోన మే లుతేమాంగ మందు 

నుతృమంబులు గన్నుల యుర్విజనుల 

కట్టి కన్నుల చేవను కొంత గాక 

యుతే,ము(డు గాడ సద్దుణ యుక్తి నత(దు॥ 

అనిన వారి పలుకులు నివి గాంధారి ధృత రాష్ట్ర/నకు బితృవచన దత్తం 

గాం దన్ను నిశ్చయించి నాకు బతి య మ్మహీపకొయు కాది యొరుల 

నాల నని పరమ పతి(వత పరపురుష సందర్శనంబు పరిహరించి తన 
C౧ 

పతి కనుగుణంబుగా నేత పట్టంబు గట్టుకొని యుంజెం 

అథ శు శావ వి(పేభ్యో గాంధఛారీం సుబలాత్శజాం 

ఆరాధ్యవరదం "దేవం భగనేత హరం హరమ్॥ 

గాంఛానీ కిల వ్యు తాణాం శతం లేశ వరం శుభా 

ఇతి శుశావ తల్వ్వేన భీష్మః కురు పితామహః | 
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తతో గాంధార రాజస్య [(పషయామాన భారత 

ఆచమురితి తతా 22. సిత్ సుబలన్య ఏచారణా॥ 

కులం ఖా్యాతించ వృత్తే ం-చ బుద్ధ్యాతు (సన మోాత్స్య నః 

దదౌ తాం ధృతరాష్ట్రాయ గాంథారీం ధర్శచారిణివ్ | 

గాంధారీ త్వెథ శు శావ ధృతరాష్ట ) మచమషువమ్ 

ఆత్మానం దిత్సితం ENP పితా మా తొచ భారత॥ 

తతస్సా పట మాదాయ కృతా బహుగుణం తదా 

బబంధ నే|కే సే రాజన్ పతివ్రత పరాయణా॥ 

నాభ్యసూయాం పతి మహ మిస్వవం కృతనిశ్సయా॥ 

ఆయన తేన కూతురు నిచ్చితి ననెను. బంధువులు తమలో నట్లనుకొనిరి, 
అది గాంధారి వినునట్లను కొనిరి ఆమె తడి యెంత చెప్పిన నంత, ఆమె 
చేత నెదుగు త్రిరిగింపించవళననివారి యు వైశ ము. మూండు మాటలలో 
న్ కథ యంతేయు.6 బరిభూ,..రము చేయం౭బడినది. సుబలుని గమొక్ర 

గృహయౌావిషయముల యందలి యేద్దత్యము ఒకటి, యిచ్చితిననుటలో 
రెండవది, బంధువులు తమలో నిట్ల నుకొొని రనుటలో సువ్యక్త మైనది. 

ఆయన కథలన్ని యు నికే వస్తుధ్వని _పాధాన్యము కలవిగా నుండును 
జా్యగత్తగా విచారించినచో లోకము సువ్యక్త మగును. ఆయ 
యంతటి లోకజ్ఞుండం. తాను లోకొజ్ఞాడ నని తనకు. దెలియును, “లోకజ్ఞా 

నుభయ భాపాశకావ్య రచనా భిశోభితు నని చెప్పికొన్నా డు 

అన్ని నాహిత్యములలో మొట్ట 'మొదటనే మహాకవులు పుట్టు 
దురు. మణ నంతేటి కవి భాషలో. బుట్టండు. చదురుగా నొక రిద్ద 
అన్న వో నుండవచ్చును, సంస్కృతములో వాల్మి కియు. 'దెనుంగు 

నన్న య్యగామను నట్టివారు. తరువాత నే కవులును వారిని మించ లేదు, 
తరువాతి సర్వకవులకు వారు పెట్టినదియే బితు, 

జో = నానిన. 



నన్నయ్య ;, తలుగు భారతం: 

అనువాదంకాదు : పునస్సృష్షి 
-దాశరధి _ 

“కింశు గారెలు తినాలి-వింశు భారతం వినాలి” 

అనే సామెత (పచారంలో ఉంది. సామెతలు వినడానికి బాగానే 

వుంటాయి. కాని కా స్తతోతుగా వెళ్లి చూ స్టే ఏనిలో ఉపమానాలు 

వింతగా కనపడతాయి. గాఢం రుచికీ భారతం రుచికీ పోలిక యేవమిటి? 

గారెలు రుచిగా వుండేమాట నిజమే. కాని భారతం రుచికీ గారెల 

పోలిక చాలదు. లోకో_కిని కాదనడం చేనికి ? ఉండనిద్దాం. 

భారతం అనగానే వ్యాసమహర్షి జ్ఞ జాపకం వస్తాడు. 

నారాయణం నమిస్క్బృుత్య నరంచైవ నరో త్తమం 

-జీఏం సరస్వతీం వ్యాసం తిత్రో జయముదీర యత్ 

వ్యాన మహాభారత రచన చేసాడు. అష్టాదశ పురాణాలూ 
ఆయనే కదా (_వాసింది. పూర్ణం ప్పున్తకం పెట్టుకుని చదువుకునే 

వీటను వ్యాసపఠం అనేవారు. ఇప్పుడూ కొందరు భక కగా వ్యాసపీఠ 9 

మాద పు స్తకం పెట్టుకుని అధ్యాత్మిక (గంథాలు పెట్టుకుని చదువుతూ 

వుంటారు, 

ఇక తెలుగులో Essay వ్యానమే అయింది. ఇదంతా ఎందుకు 

చెబుతున్నా నంకు వ్యాసుడు బలా వ్యాపించిపోయాడ్ తెలపడానికి. 

వ్యాసం అoంకు Diameter of a circle కూడా, 

ఇక వ్యాస మహర్షి రచించిన మహాభారతాన్ని. తెలుగులోకి 

అవతరింప జేసిన ఆదికవి నన్నయ్యగారు, 

చెటుకోని కొలుతు నన్నయ 
6) య 

భట్టోపాధ్యాయ సార్వభాముని, కవితా 
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పట్టాభివి క, భారత 

ఘట్దోలంభఘన పటిష్ట గాఢ ప్రతిభున్ 

అని (శ్రీనాథ మహాకవి నన్నయగారిని గురించి అద్భుతంగా 
చెప్పాడు, 

లిక్క-నగారు :__ 

ఆదరణీయ సార వివిధార్థ గి స్ఫురణంబుగల్లీ య 

ప్రాదశ పర్వ నిర్వహణ సంభృతమై సనుపొందియుండ్క అం 

దాది దొడంగి మూడు కృతులాం ధ కవిత్వ విశారదుండు వి 
ద్యాదయితుం డ్ 'నర్చె మహికాతు గడు నన్నయభట్టు దతు.తన్ 

మారన $- 

నార కథాసుధారస వుజ[సము నాగళ పూరితంబుగా 

నారగ (గోలుచున్ జనులు హర్ష రసాంబుధి “దేలునట్టుగా 

భారత సంహితన్ మును తి పర్వము లెవడోొనర్చె నట్టి వి 

ద్యా రమణీయు,నాం(ధకవితా రమణీయు నన్నయభట్టు గొ ల్బెదన్ 

(మూర్క_ండేయ పురాణం) 
మధునాపంతులవారు :- 

గంటము పట్టులో నొక యఖండ భవిమ్యముత చి, పల్కు. వా 

ల్లంటికి నాటపట్టు దొరకన్ కవితా దయితుండు భావనా 

ఘుంటలు ఠంగు ఠంగు మనగా జయముం డెనిగింపబూగా, వె 

న్నంటి పురాజను సుకృతమైన సరస్వతి తొందరింపగన్ 

(ఆంధ పురాణము 
దాళరథి :._ 

తెలుగు జాహ్నా వీ జల హిమాచల బలము 

కతేనుగు పారిజాత సుమ నందన వనము 

ఆంధ భారతావతరణాహానన తలము 

ఆది కవి నన్న పార్యుని అమ్మృుతగళము. 
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"దేవ భాష తెచ్చి బేశభాపను చేర్చి 

(కొత్త అందములను కూూర్చినాడు 

తేలుగునకు గలట్టి బలమును తెలిపెడి 

వెలుగు మేడ నొకటి నిలిపినాడు. 

ec వీడి 
కన్నడ భాషలో “నని యనగా సుందరుడట. మంగినపూడి 

శాసనమునందు “నన్ని,నారాయభ్య” అను పదమున్న దట. అందుశే 

'నేమోా కొందరు నన్నయను నన్నియ అంటున్నారు. 

కొందరు నన్నయను కన్నడుడని, కొందరు ఆయనను తమిళు 

డని రుజువు చేయడానికి విఫల (పయత్న్మం చేసారు. అతడు నూటికి 

నూరువాళ్ళు తెలు/సవాడు. 

ఆదికవిగా తెలుగు వాల్నీకిగా చేరు పొందిన నన్నయగారు 

చేసిన ఘన కార్యం ఏమిటి ? అని అడిగేవనాగు ఈనాడు లేశపోలేదు, 

దానికి సమాధానంగా పద్యం ఒకటి--నేను రచించింది. మనవిచేస్తాను. 

(పజలభ"ప.న్ పురాణము (వాయుటన్న 

వీరుగు బాటుగా భావించు తరుణమందు 

వెలుగులో భారతము (ఛాయగ ల్రినట్టి 

నన్నయ మహోగవిన్ సదా నన్నుతింతు 

(సజలే భాషను మాటలాడెదరొ తద్భావన్ వురాణావళ్లుల్ 

సృజియింపం గలమన్న గుంజే బలమిచ్చెన్ నన్న పార్యుండు, క్టాణి 

ట్ల జనుల్ పల్కెడు పల్కు-౯౦బే కవితల్ కల్పించుకు నత్కవి 

సజ కర్తవ్య మటన్న సత్యమును చెప్పం జూల ధీమంతులై 

(పజల భాషలో (వాయడం సజీవ రచనకు నిదర్శనమని 

నన్నయ అనాడే చాటి చెప్పాడు. కనుక నన్నయ (పభమంగా 

“తెల్పుగులో రెండున్నర పర్వాల భారతం రచించడం. ఒక తిరుగు వాకు 

అనడంలో సండేవహాం లేదు. ,1 

(106) 
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ఇకపోతే _ బ్రంతకీ ఈ భారతానికీ ఈ కాలంలో ఓ చిత్యం 
(Relevance) వమిటి అని అడిగేవారూ శేకపోదు. “భారతానికి “భార 
తంిలో జెచిత్రి లేకపోతే మరెక్కడ వుంటుంది. భారత మే భారతదేశం: 

ఇన్ని వేలేండు (బతికిన భారతం మానవ మన _స్తత్యేం మారనంత కాలం 
(బతుపతుంది. 

ఆంధ (పేక్ సాహిత్య అకాడపోావా రు (పచురించిన ఆం(ధ 

మహాభారత శల్య, సౌ్లిక్క (స్ర్రై హర్యాలకు పీఠిక _వాస్తూ ఆచార్య 
డా| జి. యన్, రెడ్డిగారు అన్నమాటలు ఇక్కడ ఉదవారి స్టే దీనికి 
సమాధానం లభి స్తుంది. 

“ఐకిహాసిక యుగానికీ, ఆధునిక యుగానికీ మానవ (ప్రకృతిలో 
శేదంలేదు.” 

“ఆనాటి రాగ జ్వెపాలు; కోపతాపాలు, వాలము చుట్టరి కాలు, 

ఉప కారాపకారబుద్దులు, న్యాయాన్యాయాలు, అధి కారకాంతు, ఆ శిత 

జన పతి, వర్షవిచక్షణ, స్తోత _పియత్వం, ఇ ల ్వైది లక్షణా లెన్నో 

ఈనాటి (పకృతిలోనూ ఉన్నాయి. క న్న బిడ్డల మోద మమకారంతో 

న్యాయాన్ని చూడలేని ధృత రాష్ట్రలు, తీరని అధికారదాహంతో 
తపించే దురోధనులు, మాత్సర్యావెశ పరులైన (చోణులు, అబలల్ని 

బలాత్క_రించే కీచకులు ఈనాడూ వానకు ఎవరిలోనో ఒక రూపంలో 
కనిపిన్తూనే వుంటారు.” 

“మానవ _పకృతీ అందలి యెవిధ్యం మానవ జీవితానికి 

ఏర్పడే వైయు కిక, సామాజికాది సంఘర్ష ణ్యతయం నార్వ కాలి 
కమూ అయిసట్టిది. * 

“మానవ (పకృతి మానవ (పకృతిగా నిలిచి ఉన్నంతకాలం 
మహాభారతం మానవ సాహిత్య (పపంచంభో మేరువుగా నిలిచి 
వుంటుంది, మణోపూసనగ్గా ( పకాశిస్తూ వుంటుంది. 

అందుకని భారత భారతంతో ముడిపడివుంది. “విశ్వవిఖ్యాతి 
నందిన మహో భారతమునకు జన్మభూమి యగుటచే __ మనడేశమునకు 

యు. 
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భారత చేశవును నావు మేర్పడుటకు కారణము" అన్నారు సుప్రసిద్ధ 

విమర్శకులు డా! జొన్న లగడ్డ మృత్యుంజయ రావుగారు. 

యకోధర్శ స్తతో జయః అని భారతం నిరూవి స్తున్నది. 
నన్నయభట్టారకులు మహాభారతాన్ని చం్యదునితో పోల్చి 

చెప్పిన పద్యం చిత్తగించండి __- 

“ఆ నారాయణ పాండ వేయగుణ మాహా త్న్యామల జోత్పంజి 

క్యనందు బొనరించుచున్ , జనుల కర్ధాంశు (పకారంబుతో 
మానై సాత్యవశ్తేయధీ వనధి జన్మ (థ్రీ) మహాభార తా 

ఖ్య్యానాఖ్యా మృత సూతి యొప్వు నఖలాఘ ధ్యాంతే విధ్యంసిమొ 

మహాభారతాన్ని నన్నయగాము పారిజాతమనీ అన్నారు -__- 

“అమి తాఖ్యానక శాఖలం బొలిచి 'పదారామలచ్చాయ మై 

సుమహా వర్ల చతుష్క_ పుష్పవితతిన్ శ్ ఖిల్లి, కృషస్ణార్జునో 

తమ నానాగుణ కీర నార్థ్ఫలమై చ్వెపాయనోద్యాన జా 

త మసాభారత పారిజాత మమరున్ ధా(తీ సుర్శసార్థ్యమై” 

మహాభారతంభో వ్రున్నజే అంతటా వుంది. అందులో లేనిది 
ఎక్కడా లేదు, 

యదిహా ప్పి తదన్య త యన్నేహా స్తీ నతత్ కషచిత్ 

నన్నయది తర్గుమాకాదు. 

ఒక భాషలోని వార్తను ఇంకో భాషలోకి యధాతధంగా దిగు 

మతి చేయడం తర్జుమా, మహాకవులు అనువదిస్తున్నప్పడు జీర్మించు 

కుని పునస్సృస్థి చేస్తారు. వ్యాసమహ్యో మూలానికి న్యాయంచేస్తూ, 

అవసర మైనచోట్ట, ఏలె నచోట్ల కవిితేయంవారు మెరుగులుదిద్దారు. 

ఏకిలో మొదటివాడు నన్నయ కదా! 

తెలుగు భారత రచన నాటికి నన్నయాదులపై కాళిదాసాది 

సంస్కృత మహాకవుల (పభావమున్నద్. వారి రచనల్లోని సౌాక్రుమా 

రము “తెలుగులోకి |పవేశించింది. 
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మూల భారతం గహనారణ్యం కెలుగు భారతం చక్క-ని 

ఆరామం, బ్రెదీ తేడా | 

సారమలతిన్ కవిం[దులు (ప్రసన్న కథాకవితార్థయు క్కి భో 

నొరసి మేలునా నితరు లతుర రమ్యత నాదరింప నా 

నా రుచిరార్థ నూ క్రి నిధి నన్నయభట్టు తెనుంగునన్ మహో 

భారత సంహతారచన బంధురుడ య్యె జగద్ధితంబుగన్ . 

ఇది నన్నయగారే తిన రచనా నీతిని అనువాద పద్ధతిని 

గూర్చి చెప్పుకున్నారు. ఇది స్యోషత్కే_ర్ష కాదు. తన తీరును చెప్పడం 

మాత మె. 

సారమతి అన్నమాటలోశచే గంభీరార్థం వుంది. నిస్ఫారమతితో' 

కవితను ఆస్వాదించడం సాధ్యడదు. సారవంతమైన మనస్సు “కావాలి, 

అది వున్న ప్వుడు కవి రచనలోని సౌగసు తేలు స్తుంది. 

సారమతిఅ నే మాటను నన్నయ ఆది సభాపర్యాలలో ఎన్నె సన్ని 

చోట్ల వాడిందీ ఢీ) బ్రందగంటి హానుమచ్చాప్ర్రుగారు వివరంగా తవు 

(గంథం “సారవుతి నన్నయ"లో [(వాసారు. 

“సారవుతి యనునది ఒక మధురమైన రాగము. త్యాగరాజు 

ఆ రాగములో మోశ్షముకలదచా ? అను కీ ర్రనము _వాసెను. దాని 

యర్ధములో చల్లని అనుభూతిలో నన్నయగారి ! కవిత యంతేయు 

మనసులో పరిమళించి నట్టుండును.”” (వుట లృ 

నన్నయగారి రచనలో నాకు నచ్చిన కథలు కొన్నివున్నాయి* 

నిజానికి అవి అందరికీ నచ్చుతాయి. 
మొదటిది కచ చేవయాని, విశ్వకవి రివీందుడే మురిసిపోయి 

దీన్ని నాటకంగా రచించాడు. అయితె అది వ్యానమహర్షి రచనతో 

(పోత్సహిం చఒడి గురుదేవులు (వాశౌరు, 

నన్నయగారు ఈ కథను చెప్పినతీరు అద్భుతంగా వుంది. 

“గురుని గురు తనూజ గొలిచి యయ్యిరున్రరి నెమ్మి వడసె 

తనదు నేర్పు చేర్మి” 



అనువాద విధానము 845 

ఇద్దరి మెప్పు వడయటం సామాన్యంకాదు. 
“వాడి మయూఖముల్ గలుగువాడపరాంబుధి (గుంకె.. * 

అన్న గొప్ప పద్యం ఈ ఉపాఖ్యానంలో దే. సంస్కృత శబా 
నికి తెలుగుమాట విశేషణంగా వాడడం “వాడి మయూరముల్” 
నన్నయగా శే ₹ మొదలు పెట్టారు. తేలుగు భాషలోని వ్యాక రణ 

ఏివయం ఒకటి బోధించబశి వంద, ఎత్తుగజలోని సొగసు తరువాతి 

కవులకు మార్షదర్శకం, 

“*“ ఉదరభిదాముఖము న 
భ్యుదయముతో నిర్లమించ బధసుతుడు కచుం:. 
నుదయా ది ధరీముఖమున 

మదితుండగు పూర్ణ హిమమయూఖుడ వోలెన్ ” 

కావ్యత 0 శోభించే పద్యమిది, అయితే దీనిలో ధర్మం నుంది, 
శు కుడి క డంపు చీిల్చుగొని కచుడు బయటికి వచ్చాడు. సంజీవిసీవిద్య 

తెలిసిపోయింది తన సబ్బం గడిచిందని పారిపోలేదు. ఆ విద్యతో 
శు కుణ్ణి 'బతికించాడు కచుడు, 

విగతజీవుడై పడియున్న వేదమూర్తి 

యతనిచేత సంజీవితుడై వెలుంగె 
దనుజ మంతి యుచ్చారణ దముచేత 

సభిపితంబగు కబ్బంబునట్ల బోల 

ఉచ్చారణ వము చేత నభిహితంబగు శబ్దంతో పోల ఏడం యెంతో 
మనోహరంగా వుంది, 

డేనయాని సామాన్య కన్యలా వ్యవహరి స్య స్తుంది. కచుణ్ని వేమి 
స్తుంది. డేవయానులు చాలామంది నేడు కనిపినారు, 

కాని కచుడు అసామాన్య యువకుడిలా [పవ ర్తి సాడు. 

"దేవయాని ఉవాచ :.._ 
“నీవును (బవ్నాచారివి, వినీతుడ, నేనును గన్యకన్ మహే 
"దేవకులావతంన రవితేజ | వివాహము సీకు నాకు మున్ 
భావజశ కి నైనయది -- 
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మనకు వివాహాము అయిపోయింది అంటుంది. కచుడు అందుకు 

అంగీకరించడు. 

కచ ఉవాచ :._ 

క“ లోక్ష నింద్భమగు నర్ధ ము నీ నాకునకు బెచ్చుటుచితమె! 

నాకు నహోదరివి నీను నా చి తమునన్ 

“రులకు శిష్యులు పుత్తులు 

పరమారమ లోక ధర్మ పథమిది, దీనిని బరికింపక యీపలుకులు 

తరుణి! గురువు త్త?! నీకు తగునే పలుకన్”’ 
ఇలా అనే యువకులు ఈనాడు అరుదు. 

తరువాత నాకు నచ్చిన కథ యయాలిెది, "దేవయాని "బావిలో 

పడ్డప్పుడు ఎలాన్రందో నన్నయ్యగారు ఒక త్రేటగీతంలో బ్రిలాచెప్పారు: 
“వరుణ జేన్రుతోడ కరమల్లి జల నివా 
సంబు విడిచి భూస్థలంబు వలని 

కరుగు చేరనున్న వరుగేం[దు దేనియ 

పోని డాని చేవయాని గయ” 
యయాతి చూచిన చేవయాని అలావుంది. అలాటి జేవయానిని 

యయాతి 'బావిలోనుంచి బయటికి తీయడం కూడా యెంతో సొగసుగా 
చెప్పారు నన్న య్యగారు. 

“జలధి విలోల వీచి విలనల్ కలకాంచి సమంచికావనీ 
తల వవాసతేమంబయిన దవీణణ హృస్తమునందదున్న మ 
ద్రళదురు ఘర్చ వారి కణ కమ క రాబ్దము వట్ట నూతిలో 

వెలువడ గోమలిం దిగిచె వి(శుత కీర్తి యయాతి (వీతితోన్” 
"జేవయాని వింత మన _స్తత్వాన్ని నన్నయ్యగారు చి తీకరించిన 

తీరులో ఒక్ష (పత్యేకత నుంది, 

“వివాహము సీకు నాకు మున్ 

ఛావజ శక్రినై నయది” అని కచుడితో. అన్నది చేవయాని, 
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ఇప్పుడు యయాతితో యేమంటున్నదో వినండి, 
“నిగహామేది నన్ను తరణి పభ కూపము వెల్యరించు నా 
డు(గ మయూఖ సాత్వుముగ నున్నత దవీణపాణిచేసి భూ 

వాణి నాదు దతీణ కరా్యగము పట్టితి కాన మున్ను పా 
ణి (గహణమ్ము చేసితి...” 

“సూర్యుడుసాకీ గా సీ కుడిచేతితో నాకుడిచేతిని పట్టుకున్నా వు. 
వాణి(గహణం చేశావు” అంటుంది. 

భావజళ_క్రితో వివాహము అయిందని కచుడితో అంది, 

సూర్యుడి సావీ.గా పాణ్యిగహణం అయిందని యయాతితో 
అంది. ఇక ఈమెను మించింది శర్శిష్థ, 

“నీలగళో పమాన కమనీయ గుణోన్న తి జెప్పజాలు న 
న్నేలిన చేవయానికి న లేశ్వర ' భర్తవు గాన నాకునుం 
బోలగ భర్త వివ.” 

“నన్నేలిన జేవయానికి నీన్ర భ రవు గనుక నాకూ భవి 
అంటుంది శర్శిష్థ యయాతితో. 

“చీవయాని కచుడికి శాపం ఇస్తుంది. 

దేవయాని తండి శు(కుడు యయాతికి శాప మిసాడు, 

"దేవయాని (పణయకోపంతో శాపం ఇచ్చింది. శు కుడు రుమ్, 

అతను కో పించడం నచ్చని నన్న య్య చెప్పిన రెండు పద్యాలు ఉదపహా 

రిస్తున్నాను. 

“అనుపమ నియమాని(తులై 

యనూన దకీణల (గతుసహాసంబులు స్తే 

సిన వారిక్రంకె నక్రో 

ధనుడ గరం బధికు డండు తత్వవిధిజ్ఞల్ * 

“అలిగిన నలుగక, యొగ్గులు 

పలికిన మతి వినని యట్ను (పతివచనంబుల్ 
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పలుకక బన్న ము వడి యెడ 

దలపక యున్న తడచూె ధర్మజ్ఞడిలన్” 

(ఆదిపర్వం బా ద్వితీయాశ్యాసం) 

తరువాత నాకూ, అందరికీ నచ్చేకథ ఫకుంతల కథ, కణ్వా(శ 

మాన్ని నన్న యగాకు ఇలా వర్శి ౦ఛారు, 

“అమరపతి ఖాండవమునకు 
రమణను వె([శమాు వైత)రథమునకు సమా 

నముగా దీనిని భూ భా 
గమునను రచియించె నొక్కొ. కమలజుడు దయన్” 

శకుంతలను చూసాడు దువ్యంతుడు. (ప్రణయం, వినాహామాడ 

తానంటాడు. రకరకాల వినాహోలను గారి స చెబుతౌడు, తొందరగా 

శకుంతేలా సౌందర్యాన్ని అనుభవించాలి మరి. 

శకుంతల అంటుంది :- 

“కరుణానిరతులు ధర్మ 

స్వరూపు లింతకు మదీయ జనకులు ననుబెం 

తురుు వారు వచ్చి సీ 

కిచ్చి రేని పాణి(గవహాణము చేయుమునన్ను న్” 
అంతదాకా వేచినుండే ఓపిక లేవు దుష్యుంతుడికి, అందుక వి 

“తనకు మరి తానే చుట్టంబు, తాన తనకు 
గలియు తన్నిచ్చుచో తాన కర్త యనగ 

వనజన్నేత ! గాంధర్వ వివావా మతి ర 
హస్య మును నమం(తక మునునగుచునాప్వ” 

ఈ గాంధర్వ వివాహాన్నే “తామశెజ్” అనవచ్చు నేమో ! 
మం_తాల గొడవ లేదు, రహన్యంగా పెళ్ళిచేసుకో వడం, బ్రప్వుడు 
గాంధర్వ వివాహా లే యెక్కువ. యేనాడో శకుంతలా దుష్యుంతులు 
చేసిన పని ఈనాడు యువతీ యువకులు చేస్తున్నారు. 

నన్న య్యగారి _పసన్నకథ, కవిత, అర్థయు క్రి కసీం(దులకు 
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నచ్చితే ఇతరులకు అత్షర రమ్యత నచ్చుతుందట,. నన్నయ నానా 

రుచిరార్ల సూ క్తినిధి. ఇవన్ని వలా వుండగా ఆయన భారతర చన జగ 

ద్దితం కోనం చేశాడు, అది ముఖ్యం. ఏ కవి యయినా తన రచన 

జగత్క_ల్యాణంకోనం వేయాలి, 

ధర్మశా న్ర్రం, వేదాంతం, నీతి శా నం, మహాకావస్టం, సర్వ 

లతు,ణ సం[గహం, ఇతిపోనం, బహుఫురాణ సముచ్చయం, అయిన 

భారతాన్ని "తెలుగులోకి అవతరింపచేసిన నన్నయ (వాసిన (పతి 
పద్యం హృద్యాన వాద్యంగా వుంటుంది, 

తెలుగులో మహాకావ్యరచన గావించిన మొదటి కవి నన్నయ 

భట్టారకుడను సత్యం నిరింనా దాస్పదమైన ది” అన్నారు, స ేవులపల్లి 

'రామానుజరావుగారు తమ “మార్షదర్శి నన్నయభట్టు” అన్న (గం 

ధంలో ఇంకా ఇలా అన్నా రు---*' కెలుగు భారతం తమిళ, కన్నడ 
భారతాలక న్నా ఆదర్శంలోను, అకృలిలోను విశాలమెనదని స్ప 

మగుచున్న దో బది యథార్థం. “తెలుగులో తప్ప 'మశేభామలో 

ఇంతే సమ్మ గంగా భారతం రాజే” దని బహుభాపావే_త్త డాక్టర్ 

(పభాకర్ష్మాచ్వే ఒక సభలో _పసంగిస్తూ అన్నారు 

“ బువపివంటి నన్నయ్య "రెండవ వా ల్శీకి *” అన్నారు విశ్వ 

నాథ వారు, 

“నన్నయకవి పెట్టినాడు కదా తిక్క-నాది కవుల కాదిభి మో 

అన్నారు (శ్రీ తిరుపతి బంక 'శేశ్వరులు, 

తెలుగులో మహాకావ్యాలు (నాయ వచ్చునని, (సయోగించి 

వరాస్కి తరువాతి వారికి గుండే దిటవు కల్పించిన నన్నయభట్ల "పాధ్యా 

యుడు తెలుగుజాతికి (పాఈస గ్రరణీయుడు. 

“బసుభఖాషల బహువిధముల 

బహుజనముల వలన వినుచు భారత బద్ధ 

స్సృహులగు వారికి నెప్పుడు 

బహుయూగంబుల ఫలంబు పరమౌార్థమగున్ 

(107) — ఆ 
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శ) చిలుకూరి పాపయ్యశా సి 

(శ్రీ వాణీగిరిజల సనవరతము వవమిముఖాంగములం దొల్బీన 

హరిహర (బహ్మలకుం గ_మోడ్చు లిడి యాం కవిత్వ విశారదుండు 

మహీ తాత్నుండు నన్నయభట్టారకండు తనబుద్ధి 'బాహుపి కముమున 

భారత భారతీ; సము[దము6 దజీయంగ నీంద సమకట్టి అందాదిం దొడంగి 

మూండుకృృతు లతిదకుతత్రో నొనర్చినాండు. కవి(బహ్మాయగు తిక్కన 

ముఖచే బహుమతుల బడసీనాథ డిట్టికృతినిర్భితికి కవిసార్యభొముండు 

(శ్తీనాథుండు,  భారతఘట్టోల్లంఘన పటిష్ట గాఢ(పతిభం వాటించి 
యోాతేనికి కవితా సార్యభా మతం పక్షాభియేక -మొనరించినాండు, ఆంధ 

కి మూర్థన్యులందణు సాండు మొదలు నేంటివజుకుం బద్యము 

(నాయ గలమునో గంటమునో చే(బూనినచో ' భట్టారకున కంజలింపక 

మానరు. చాగనుశాసను'శు నాదికవియునగు నామహనీయుని యాం 

(ఛానువాదనరణి యొట్టు అనలుకొలలుసాంగినవదో పాఠకుల కలిగించు 

టై మరా వ్యానము (నాయదొరకొొంటిని, 

ఈతని కవిఆతావిన్వానమున ఛందోవ్యాకరణ నియమములను 

చాటించుటలో విశిష్టత యేర్చడి యుండుటణే వాగనుశాసకత మా 
కవికి సార్ధక మేగాని 'యొండుగాదు. కేవల మైతిహోసిక దృష్టి తోడనే 
గాక యితని ఒరెత రన పరివుస్టైని భావపరి శుద్ధతను బాటించినది.య థా 

తధానువాదముగాక (పబంధధోరణి పట్టుపడినది. గాఢమయిన | పతి 

కలిగియుండుట . చేతనే భారతభుట్లముల నుల్ల ంఘీంపం గలిగినా౭డు. 

అవిరళజపహాే మతేత్సరు(డు గనుక నే భారతభారతీ శుభగభ.స్టిచయం 
బుల నాం(ఛావని వ్యాపింపం చేయం గలిగినాండు , వ్యాసభగ వానుండు 

భారతేకవితలోం జొనివినఘట్టముల నర్థము చేసికొనునప్పుడు గణపతి 
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మేనక యిం(దునియాజ్ఞ్మ నౌందలందాల్చీ విశ్వామిత్రుని తపో 

భంగమునవై మందమలమయూనిలము తోడురాంగ వనమునం (బవే 

రీంచు, నంత ___ 

క చల్లని దతీణదూరుత, మల్లన ప తెంచం దగిలి యాలలనాధ 

మి్మిల్ల కుసుమాంగరాగ స, ముల్ల సనసుగ థి యగుచు మునివరు 

మోూందన్, 

చ, అనిమిషకాంతయున్ నవలతాంతవిభూపషణలల నల్ల న 

ల న వన కేలిలాలనవిలానగ తిం జనుదెంచి ముందటం 

గనియు మునీశ్వర (ప్రవరుం గాభికులం ౫ "ళికచి త్తభీతినం 

జననమపహోాతపశ్చరణ సంయతచిత్తు నిర_స్హ చి త్తజున్, 

(భార, ఆది. 4, 40, 41) 

ధేనువు లింటికివచ్చినవానితోడవ కచుండు రాకయున్న దేవయాని దన 

మధంబున మలవుల మబుంగుచుం బోయి తండి కెట్టనియె, 

ఉ. వాండిమయూఖముల్. గలుగువాం డపరాంబుధిం (గుంకె ఛెనుఛుల్ 

నేం డిటవచ్చె నేకతమ నిష్టమెయిన్ భవదగ్ని హో(తముల్ 

పోండిగ (వేల్వగా బడి _బొద్దునుబోయె గయంకనుచేనియున్ 

రాడు వనంబులోన మృగరాతుస పన్నగ బి బాధ నొంచెనో ! 

భార. ఆది. 5. ౧౧౨. 

కరుణరస భావభరితమై కడుహృద్యమైన దీపద్యము. వృత్తే 

ములన్నియు భావాను గుణముగనే నడచిన ఏ, 

రాజరాజన నేం దుని _పాపున ననాతన_వై దికధర్శ పునరుద్ధరణ 

మున్మక్తె భారతనంహిత నాం[ధ్రమునకుం గొని తెచ్చిన భట్టారకునిదృష్ట్ర 

(సధానముగ ధర్మబోధనమున్నకే ములుసూపినది. అట్టితటి శకుంతేలో 

పాఖ్యానమున గ బాలక్లోకముల కనువాద మితనికవితలో. గాన 
వచ్చుటలేదు, దువ్యంతు(డు శకుంతలను దిరాకరించినవుడు సభలో 
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మానన వ తికయ/ు మేనక్షకుం దవోరాశియిన వి ₹స్వమ్మి తునివఎన 
జనించుటవేతను, కణా్యశమమునం 'బెరుగుట వేత, గాంధర్యవివాహ 
మైనది మొదలుగ నవార్ని శము మూననమున దువ సంలు చెడణాయ 
కుండుటచేతను నామెక తపస్పంభృత కేజ మేర్పడినద్. _కోధ ముద్భ 
పించినంత నే నిగాఢమైవ యా కేజము యెకెగసి వచ్చి యామె 
ముఖమం దు ద్భాసించెను, మహార్టులకు సైతము కోప ముప్పతిలి 
నంతెనే నిగూఢమైన లేజ ముద్భాసించు చుండెననుట పురాణ్యపసిద్ధము 
అట్ట తేజోవతి గనుకనే 

యది మే యాచమానాయా వచనం న కరిష్యసి, 
దుమ్య_న్హశతధా మూసా తత _స్తే=.ద్యఫలివ్యతి, 
దినురాల్ననై యాచించునాపలుకును నెజు'వేర్ప్చుకుండెద వేని నీవు 

ప్యున్తా స్లిగ మిప్వుజే నూజు(వక్క_లు కాగలదు అనెను, 
పలి వతలకు ఆ” వాను(గహాసామర్థ్య మేర్పడియుండు ననుట 

నిరింవాదము.  నభలోం బదిమందియెదుట, దన్న వమానముచేసిన 
భ_రృనుగూర్చి కోపో(దికృయి యిట్లనినదనిన ననౌ*చిత్యము స్ఫురింప 
చేరదు. ఈ యంశ మనువాదమున విడువందగినదిగా 6 గానరాదు, 
ర పనంగముననే (స్రుకిం గల పూజ్యత నిట్టుగ డిం చినది_ 

రక్ళాత్శనై వ జనితః ప్రు'తే ఇత్యుచ్య కెబుధై 8, 
తస్మా ద్భార్యాం నరఃప శ్యేన్నాతృవత్వ తమాతర మ్, 
తనే భార్యయందు బుట్టించుకొనంబడిన తానే పృతుండని 

వ్ వ్వ్వాంసులచేం. జెలుపం బడుచున్నా డు కావునం బ్నుతరూపు. న తన్నుం గన్న తల్లి యగుభార్యను, తన్ను (గనిన తల్లినివోలెం జూడ 
వలయును, ఇది పురుమలకందణజుకు నెలుంగందగినది, (స్ర్రైజాతికంతకును 
గౌరవము నాపాదించునదియునగు ధర శ్రవిచేవము. వివాహిత లై న శ్రీ 
లను నిక్భషముగ దాసీలను ¥ ఆం గాంచువా రీవిషయము చెణోంగింప 
వలసినవాలడై యుం డెను, 
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ఆత్మనో జన్మనః శతం పుణ్యం రామాస్పనాతనం, 

బువి ణామది కాశ క్రిః ముం రామామృ లే (పజాః, 

త్రీ లనాదిసిద్ధమైన యాతో్నోత్ప త్తి శేతములు, బీజోత్స త్రిక 

శె్యతము లెట్లై ఫు(తరూపమున. దడా నుద్భవించుటకు (స్ర్రేలు నట్టి 

వానే. స్రీ లేనిజే సంతానముం గనుటకు బుమలకు మైతేము శక్తి 
యెక్క_డిది ! 

ఇంకం బు(తునిగూర్చి యామె డెలిసిన ధర వ్ శేషములు; వాని. 

బోమింపవలసిన యావశ్యకతయు నవశ్యముగం6 టెలియందగినవి, 

పరిపత్య యదా నూను ర్హరణీ రేణుగుంకితః, 

వితురాశ్లి వ్య లే2 జ్ఞాని కివి నా_స్త్యథికం తతః, 

నేలమోాందం బొరలి బూడిదచరచిన మేనితోం బు([తుండు వచ్చి 
పడి కౌంగిలించుకొను నప్పుడు తండికిగలుగు నానందముకంకు నధిక 

మైన సంతోవవిషయ మే ముండును. ఈ యభి[పాయమి.ను కాళిదాసు 

తన శాకుంతేలమునందును విడువక య కింది శ్లొకమునం జక్క 

జి తించినా(డు, 

ఆలక్ష్షుదంతేముకులా ననిమి త్రహోగు , 

రవ్య క్క వర్శ రమణీయ వచః (పవృ _త్తిన్ 
ఆఅంకా[శయ పణయిన_స్హన యాన్వహన్తా, 

ధన్యా స్స దంగరజసా మలినీభవ ని, 

కారణము లేనినగవులతో మాటిమాటికి మొగ్గలవంటి దంతము 

లను గానంబేయువారును, నస్పష్ట్రముగాని వర్ల ములుగల ముద్దుపలుకుల 

గులకరించువారును, ఒడిలోంబడుట కుత్స్చుకులునగుపుతుల నెత్తుకొని 

ధన్యాత్ను.లై నవాశే వారియుడలి బూడిద నముకొన౭ జాలెదరు. 

ఈ (పసింగముననే వృడయమున (గుచ్చుకొనుమాట వెలువ 

డిన దామెనోట, 
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అండాని బి భతిసాషని సత్యజ_స్తి వీఏ లి కాళి 

నభ బేధాః కధం నుత్వెం ధర్భజ్ఞకి ససన్సషమాత్శజమ్, 

అల్బజంతువ్చులగు చీమలుపై తము తాము కనిన గుడ్డులను వోటం 

గజచికొని జ్యాగతతోం బెంచునుగదా ! సమన్తధర్శముల నెణీంగిన 
సీన్స నీ కుదృవించిన యీ పు(శు నేలభరింపవో యెజుంగరాకున్న ది? 

వు తులను తప్పక భరింపవలయుననుటలో నీ యు క్షీ సహృదయుల 

హృదయములను దల్ల డంబడంబెయక మానదు. 

దుమ్యంతుం డెన్ని విధముల దనవివాహసత్యతనుగూర్చి తెలిపి 

నను వినక, శకుంతల పలుకులను నమ్మక పామ్మనినపు డావు తేన 

యుత్కృప్టత నిట్టుగడించినది, 

రాజ న్పర్ష సమా తాణి పశ్యసి 

ఆత్మనో టల్వమా(తాణి పళ్యన్నపి పసశ్యసి 

మేనకా (తిద౫ a) (తిదళొ శ్బ్చామ మేనశకామ్ 

మమైవో (దిచ్య లే జన్మ దుహ్య_న్తతవజన్మ తః 

శీతాప సిరాజం _స్వ్యమ_న్తరి కె చరా మ్యహమ్ 

ఆవయోార నరం పశ్య మేరువక్ష వయోరిన 

మ హానస్ట్రన్య కుబేరన్య యమస్య నరుణన్య చ 

భవనా న్యాశు సంయామి (ప్రభావం వశ్య్వ'మే౭_నథు 
సత్యశ్వాసి (పవాదొ ఒయం యం (వవమ్యామిశే౭నఘు, 

నిదర్శనార్గం న డ్వేపాతి తచ్చృతాతున్లు మర్హవి, 

రాజూ ! ఇతరులరం[| ధముల నావగింజలంతేలను లెక్కించు 

చున్నావు, నీ వొనర్నినవి బెల్యఫలము లంతటినై నను తెక్కి_౦పకం 
టివి. మేనక దేవతలలో వన్న కెక్కి_నది. మేనక ననుసరించియే 'జేవ 
తలు పెద్దగం గొనియాడంబడుచున్నా రు. కావున సీపుట్టుకకంకు నా 

పుట్టుకయే గొప్పది. నీవు భూమియందు మాతనే నంచరించెదవు. నే 
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నాకనమున నంచరించెదను, కావున మనయిద్దణకును ఆవగింజకు మేరు 

పర్గతమునకును గలయంతర మున్నది. నేను చేవే్య్యదుండు కుబేరుడు 

వరుణుండు యముడు మున్నగువారి భవనములకుం దలంచిన వెంటనే 

పోయెదను, నా 1పభావము చూడుము. నీకు నేంజెప్పునదంతయు 

సత్య మేగాని యొండుగాదు. నీకు దార్మా_ణమున్నకే చెప్పూచుంటిని, 

నన్ను తుమింవుము, 

పె విషయమంతయు నకుంతలకుంగల సామర్థ్యమును వ్యక్తము 

చేయుచున్నది, ఇట్టి శక్రిగలదిగనుక నే ధార్మిక భావణము నంతేవిశిష్ట 

ముగ6 జేయంగలిగినది. ఈరీతి నమాభాన మామెయెడ ధార మును 

వ్య కృము సేయు నదియ యెనను బ్రతిహాసమున బాధించునది గానరదు, 

కావుననే, 

సునంరబ్టో౬సి రామాణాం నకుర్యా ద(్మవీయం వరః, 

రతిం |పీకించ ధర్మంచ తాస్వాయ _్రమవేత్యుహీ. 

పురుషుడు త్రీ తేన కెంత కోపము గలిగించినను నామె మనస్సు 

నొచ్చునట్టిపని చేయరాదు. తృప్తి పీతి ధర్మము వారలయధీనము 

కావున వారు వ్యతిరేకించిన నవన్నియుం జేడును, 

త్యామృ తే౭సి చ దుహ్వన్న శ లరాజావతంనకాం, 

చతురంతా మిమా ముర్వీం పుతోమే పాలయిమవ్యలి, 

ర్ దుష్వున్హా ! దః నా వ్యుతుండు, స్ వాదించి పోషింప 

కున్నను పర్వత రాజభూప.తమై చతుస్పము'ద ముడితమైన యీ 

భూవలయమును బాలింపంగలండు, అనియు ననినది. 

స్ర్రీలకులల పాత్మివత్యపటిమ నుగ్గడించుచు, శ్ర్రీజాతి కత్యంత 

గారవాపాదకములు సన్మార్ల (పదర్శకములునగు నీ ధార్మిక వచన 

ములు నన్న యభట్టారకునినోట చెలువడియుండినచో నెంత్మనమంజడీ 

ముగ నుండెడివో ! ధర్మబోధ్రైకతత్పరుండగు నామహనియుం స 

యంశేము నేల యనువదింపకుంజెనో నిమర్శకు లరిసెదరుగాక, 

(100) 
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దానివలన గలుగనున్న యనర్గమును, దాని నుత్తరించు నుపాయ 
ములు మున్నగువానిని మేచ్భభాహలో నుపన్యసించెను. ఆ శ్లోకము 
లీ (కిందివి, 

ఆలోహాం నిశితం శస్త్రం కరీరపరికకైర్సనమ్ 

యోపేక్తిన తు తం ఘ్ను_స్తి (పతిపాతవిదం ద్విప8. 

లోక నిరి ఇకముగానిది తీక్ల మైనవి శరీరమును భేదించునదియునగు 
శస్ర్రము నెవండెజలుంగనో,శ తువుచే యు దానికి బదులుగ (జేయ నెలుంగు 
నాతని నెవరును బాధింప౭జాలరు, ఇది నామాన్యముగ స్ఫురించునర్థ ము? 

వంక మై చ్చభాషూవశేమున వర్ష లోపము వస్టాధిక్యము వర్ష వికారము 
మున్నగునవి యేర్చడుట చేం 'దేలినయస్థము తననిజన్వరూపమును గప్పి 
పుచ్చి యితరులకు హానిని గలుగంజేయునదియు, అగ్ని సమూహము 
నెగయర జేయు(దవ్యములతోం గూడినదియు, నగు నా గృహము 
"రాత్రియందు మిమ్ములను గాల్బుటకు సిర్మింపంబడినది. థ| త్రువేర్చటి 

చిన యీ హింసాపద్ధతిని 'జెలిసిన మిమ్ముల నాతడేమియు' జేయ? 

జాలందు, 

కతుఫఘ్న శ్ఫీవిరఫఘ్ను శ్చ మహ+క శే బీ లేశయః 

న దహేడితిచాత్మానం యోరత్తతి సజీవతి, 

"పెదపాదలో కలుగునందున్న పాము చలిని "వేడిని దూరము 
"సేయుచు వొదతగులం బడినను నది చావదు. ఈరీతి నెజిగ్ యెవండు 

తన్ను౭ దాకమీంచుకొనునో యాతే*డు జీవించును, 

రెండవ యర్థము---- వార్మ్యమున! జరించువాండు నురోచనుఃడే 

ఆ యింటికి నిప్వ ముట్టంచుట శేర్పడిన వాడు, _పబలమైనక( తు వర్చడి 

యున్న సుడు (పత్యతు ముగ (బలికారము చేయరాదు, వీలములో 

పలం (సొరంగ మున) (బవేశించినవోం బైన నిష్పంటుకొనినను తగుల 
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బెట్టయబడక మిమ్ములను మరు రటీం చుక్రొనంగలరు. ఈరీతిగ మెలకువ 
గలిగియున్న పఫుడే జీవింతురు. 

నాచశు ర్వె త్తిపంథానం నాచముర్వింద లెదిశః 

సా ధృ తిర్భుద్ధి మాష్నో తి బుధ్యమై (వం ( పబోధితః 

కన్నులు లేనివాండు మార్షము చెబుగలే(డు. నరిగాం జూడని 

వాండు దిక్కుని నెజులగయజాలండు, యైర్యము లేనివాండు నసిగ నాలో 

చింప వేయడు. మేలుక నినవాండ వె యి కైుణుంగుము. 

వివేకము లేపన్న నాపత్స్పమయమున బయిటకు బోనుటకు 

మార్గము తేలీయదు, దిక్కులు గానరావు. ేర్గము లేకున్న సంప 

దయు చే(బడదు, కావున నతివివేకముతో నపమత్తులనై యుండుండు, 

అనాసైర్ద త్తమాద_ల్తి నరశ్శన్ర్ర మలోవామ్ 
శ్వానిచ్చరణ మాపాద్య _పము బ్యేత హుతాశనాత్ , 

మనుజుండు శ తువులు నిర్మాణముచేసిన లొ హరహితకశ, నము 

రమొక్ర వాతంబడును. వదుపంది నివసించెడిచోటువంటి నోటుకు 

( రెండువైపుల ముఖముగలిగిన బొరియను) అ(శయించినవో శతు 

_పయోాగమునుండి విడువ బడును, 

అనాప్తులయిన శత్రువులు అగ్నిని రగుల్కె-ల్పు (దవ్యములతో 

నిండిన గృహమును తయారుచేసియున్నారు. డాని నప్వడు మరు 
స్వికరింపవలయును. వదుపంది జొరియవంటి యుభయముతో ముఖ 
మయిన సారంగము నేర్పణచుకోని, యందుండి యగ్ని |పమాదము 

వలన దప్పించుకొనవలయును. 

చరన్మాన్తాని(జానాతి నత్నులై )రి్భంద కేదిశః 

ఆత్మనాచాత్శనః పంచవీడయ న్నా నువీడ్య లే. 

ఎల్ల వుడు తిరుగుచుండినచో మార్లములు "తెలియును, నత త 
ములనుబట్టి దిక్క_లను దెలిసికొనవచ్చును, తన పంచేం[ డితుములను 
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వశమునందుంచుకొనినవో నితరులచేం వీడింపంబడయు, పగలంతయు 

నడవులందుం దిరిగి ఏమార్ల మెక్క_డికిలోేవునో యెటుయగ వలయును. 

ఏ పములో. ( బవేశించిన మోరంధకారమున నతు. (తములనుబట్టి దిక్కుల 

నెఖుగవలయును. ఇండియ ని[గహముగలిగి శై ర్యమువహించినచో 

శ తునులు మిమే శ్రమియుం చేయంయజాలరు.. తిరిగి మో-రాజ్యము మోకు 

లభించును, 

ఏవము క్ష్తః (పత్యువాచ కుంతీపు తోయుధిపి.ర 

విదురం విదుపూం (హం కత విత్య్యేవ పాండవః 

ఈరీతిగ విద్వాంసులలో ( చెస్టుడయిన విదురుండు 'జెలివినంత నే 

ధర్మరాజతనిత “లిపి” ననెను. 

ఇంతటి యర్థవి శేషము గలిగి భావి కార్యార్థమును సూచించు 

విషయమును వ్యాన భట్టారకుం డతినిగూఢముగ నెటింగింప్క సీలక్షం 

కాదివ్యాఖ్యాతృ మహో దయు లియర్థమును డేట' తెల్ల ముసేయ, భారత 

ఘట్రోల్లంఘనపటిష్టగాఢ | పతిభుండగు నన్నయభట్టాదకుండు అనువదిం 

పక వదలినాండు. శేవప్రచురము మ్లేచ్చ వాగ్గుంభితమునగు నీఘట్టము 

తెనుంగునకు దెచ్చుట యతిదుర్భటము కాది వచనరూపమున6 గొంత 

వజ్యుకై న నెణీంగించుట య ఆవశ్యకము, ఏమందురా ? కొంత శాల 

మేంగినవివు టు సారంగమును 'దన్వట కై వీదురుం డంపినఖనకుండు, 

ధర్మరాజు తన్నుగు ర్హించి విశ్వసించుట కొన వాలుగ = 

“కించిచ్చ విదుశే ణోక్కొమేచ్చవాచాసి పాండవ 

త్వ్యయాచ తత్త భేత్యు_క్షమేత ద్విశ్వాసకారణమ్. 

అని ెలిపినా'డు. (ధర్మరాజా ! విదురుడు సీకు మెచ్చ 

భావతోం గొంతవిషయమును బెలిపినాండు. ఆ విషయమున సీవును 

అన్తే యని సమాధాన మిచ్చియుంటివి. కావున నిది నన్ను విశ్వసించి 

నమ్మ్ముటకుం దా ర్కాణముం) 
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ఈ విషయమునుగూడ ననువాదమున సృష్టముసేయక సూచ 

నామా తసారముగ నిట్లు తెలిపినాడు. “ఆట వాసి వురంబున విదు 

రుండు దుర్యోధను దుర గం (్రంబంతేయు నము గొ నెటేంగి కడువిశ్వాసి 

నొక్క_ఖనకు నతికుశలుం 'బాండవులపాలికిం బు_జేంచినవాతును వచ్చి 

రహన్యంబునం బొంశవులం గని. తన్ను. నమ్ముసట్టుగా సాభిజ్ఞాన 

వచనంబు లెణింగించా.”” వెనుక నా త్లొకముఐ కనుచాదము లేకునికి 

నిచట నింతేమా(తమే తెలుపవలసివ చ్చెను. ఇంతయగాదు, “అట 

బాండనులును భాగీరథి లంఘించి” యని ఒక య ధ్యాయమునందలి 

విషయ మర్గబాక్యముతో ముగింపవలసివచ్చేను. ఈ య ధ్యాయము 

నందును మైక్లోకముల పరామర్శము గలదు, 

ఏతసి న్నే వకా లేతు యథా సం(పత్వయం కవిః 

విదురః (వేషయామాస తద్వినం పురుషం శుచిమ్. 

నగ త్యాతు యథో ధైశం పాండవాన్షద్భ శేవచే 

జనవ్యానహ కౌరవ్య మాపయాతాన్న దీజలమ్. 

విదితం తన శహోబు జె ద్విదురన్య మహాత్మనః 

తత_స్తస్యావి చాశరేణ చేస్టితం పాపచేతనః, 

తతః _పవాసీతో విద్యా నిదుశేణ వర_న్తదా 
పార్ధానాం దర్శయామాస మనోవూరుత గామి నమ్, 

సర్వవాతనహాంనావం య_న్త్న యుక్తాం పఠాకినీమ్ 

నిదే భాగీరథితీ చే నైరి (నంభిభిః కృతాన్, 

తతః పునరథోవాచ జ్ఞాపకం పూర్వవోదితం 

యుధిస్థిర విబోథెచం సంజ్ఞార్థం వచనం కవేః, 

కకుఫఘ్న్న శృిశిరఘ్నుశ్చ మహాశ శే వికాకనః 

నవాస్తీ ల్యెవ మాత్నానం యోరత్షతి సజీవతి, 

లేన మాం (వేపితం విద్ధి విశ్వ నం ంజ్ఞయానయా, 
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పాండవులు సొరంగమునంతను గడచి గంగానది యొుడ్డునకుం 

జేరిననమయమునండే ఉజఊపహాపోపహోక్రళలు. డగువిదురుండు, అనవా 

లుతో( గూడంగం బరిశుద్దుండగు నొక ఫురువుని పాండవులుచేరు వన 
మున కంపెను. ఆ పురుముండును విదురుడు అెలిపినయడవిలో వారిని 

గ నెను. వారును దల్లితోలనాడి యాసమయమున గంగాజలముశందలి 
లోతును ెలిసికా నుచుండిరి. పాపమును జేయ సమక ట్టైన దుర్యోధ 

నుని చారు. డగుఫురోచనుండు చేయసెంచిన డాష్ట్యము విదురుం 

డెటింగియుండుటచే నాచారునిం బంపెను, విదురునిచేం (బవాసితు. 

డన యానరు'డు మనో వాయు వేగములు గలదియు, జండాలతోో 

గూడినదియు, వలయు సాధనములతోం గూడినదియునగు నావను 

"బాండవులకు. జూవించెను. ఆనావయుం బవి్వి తమైన భాగీరథ్జలమున 

విశ్వాసపా(త్నులైన మనుజుల చే నమర్ప్చయడియుంజెను. తరువాత నా 

పురుహుండు పూర్యమం "దె తింగింపయిడినవి. జ్ఞాపక కమునైన విదురుని 

నాక్ క రిమును ధర్మరాజునకు గు రు తెచ్చుట కిట నెను. ధర్మరాజా ! 1 చే 

మాన వినుము. “కక్షమ్న శ్చ ఇత్యాదిక్లోకముల స్ట్ కెవ్వడు 

చెప్పెనో నన్నాతండు పంపినట్టు తెలిసికొనుము. ఈ యానవాలుచే 

నన్ను విశ్వసింపం దగినవానిలా నెబుంగుము. 

క్లోకోరూపమయిన యూ యానవాలు ధర్మరాజునకు విదురు 

నకుంగాక యొరులకు. 'బెలియదు కావున ధర్మరాజున 'కాపురుసుని 

నమ్మి యా నావపై "నక్కా (ప్రచ్చన్నముగ గంగానది దాయబుట 

యెర్చడినది. 

ఇట్టి యంశము లింకను నెన్నియో సంస్కృత భారతమున 

నున్నవి భట్లారకుని యనువాదమునం (బవేకింపలేదు. (పథానయం 

ఫములు లేకుండుట ఫొజుంత యనక తప్పదు. నాడి యా వుహానీయుల 
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యాశయము లేవమయియుండునో యానాండు మన మూహించుటయు 

కడు నశక్యము, ఏమయినను భారతమును నాం[ధమున శవతరింపం జేసిన 
యా మహసీయుల క్రవితావై భవ మద్వితీయము,. 

ఆం(ధభారత పాఠకులకు సొంజలి బృధముగ నొక్క. విజ కి, 
మవావీయులార ! నన్నయ భట్ల్టారకుని భారతమును బఠించుతేణి న్యాస 
భట్టారకుని భారతమును గూడ జోడించి చడివి, నంపూర మెన ఏజాన 

రం ర్లు 'ఈ 
మునంది కృ తార్జులగసదురు గాక, 

జా. 



ఇారతౌం ధకరణము-నన్నయ 

ఆచార్య శలాక రఘునా థశర్మ 

కన్ని తయం నారి భారతాన్ని అనువాదం, ఆం థకరణం అని 

వ్యనహరించటం నముచితం కాదు, తెలుగులో ఇర తొవిర్భావానికి 

_ వరకుతళై న రాజరాజన గేం దుడు వముహా భావుకుడు, అతనికి 'వేదవ్యాన 

భారతం నిలువెల్లా అణువణువునా పట్టుకి కొన్నది, అంటే అతడు తన 

కోసం భారతం "తెలుగులో రావాలని అనుకో శేదు. తెలుగు జాతికే 

దానిని ఆాళ్వత ఫనంగా చేయాలన్న తపనతో ఆ మహి తాత్భుడు 

భారత రచనకు (ారకుడై. క నాడు అయన నన్న య్యగారితో అ 

“జననుత క్స్ దె (పా 
అక -- 

యన ముని వృషభాభిహిత మహాభారత బ 

ద్ధ నిరూపిళార్థ మేర్చడం 
డెనుళసన రచియింపు మధిక ధీయు క్రి మెయిన్” 

అన్న మాట పర మనుకుమార్ హృదయుడైై న నన్న య్య్గారి 

(పాణాన్ని పట్ట పల్హార్చింది, రాజుల హృదయాలు మహో గంభీరంగా 

ఉంటాయి. వావ మాటలు గోరంతలుగా ఉన్నా అందులో అర్ధాలు 

రొండతలుగా ఉంటాయి. భావగాహి అయిన నన్నయకు భారతం 

"తెలుగులో రచించటం క క్తి మాద సాము అయింది. సె పై పద్యం ఆయన 

మానస ఏ్ధిలో అనుత్షణం అ పమత్తీతను హపాచ్చరించే క్రభా స్వరూ 

పంగా రూపొందింది, అయి కే ఈ మెలకువ రాజ్య నిర్వహణలా ని 

నే న్యంజిస్తు ౦ది గాని భీతిని కాదు. మహో కావ్యరచనకు సర్వ ధార్మి కతన 

నన్నయ రచన తుడిముట్లక పోవ సాధనాలు సమ గంగా ఉన్నా 

టానికి ఈ ఈ ధర్నభీకే కారణమని నా ఊోవా, ఇంతకూ (పథానంగా 

చెప్పవచ్చినదేమంశు నన్నయడి పునారచన అనాలి గాని అనువాదం, 

(109) 
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అం|ధీకరణం అనిగాదు. ఈ మా(కానిశే అయి జే అవిరళ జప హోము 

తత్పరుడూ, (బహోండాడి నానా పురాణ విజ్ఞాన నిరతుడూ, లోక జ్ఞ డూ 
అయిన భట్టారకుడు కావాలా? అతనికి భారత ఘోరరణంలో 

నరునకు నారాయణునిలాగా వాజ్మయ దురంధరుడై న నారాయణభట్ల్టు 

తోడై నిర్వహించాలా ? భట్టారకుడు భారత వీకికలో చెప్పిన అనేక 
విషయాలను మనం జాగ త్తేగా పరిశీలిస్తే వ్యాసభగవానుడంకే, 
(శ్ మహో భారతమం కు ఆయన గుండెలతో ఉన్న గురుభావనకు అవధులు 
"లేవనివిస్తుంది. అట్టి కృష్ణ దై (పాయను డేమి వప్పాడో దానిని చిలక- 

పలుకుల్లా చెప్పటం కాదు. తన రాజు అభిలషించింది, మహాభారత బద్ధ 
నిరూపితార్థం వర్చడే విధంగా చెప్పాలి. అందులోనూ (శ్రీ) వ్యాసుడిది 
ఆర్ష వాణి, దానిని “తెనుగున రచించాలి. డానికి అధిక ధీయు క్షి 
కావాలి, నిజంగా ఇది అసిధారా[ వతం, 

నన్నయ వినుల శబ్ద శౌసనుడు. శబశాసననమంకు ఈ నన్ని 
వేశాన్ని బట్టి సముచిత శబ్ద పరోగరతక అని భావించాలి. అతి 
నమిసాడె న (పభువనిన పాల్యవర్లం భకి (శ్రద్ధలతో విధేయులై. 
ఉన్నట్లుగా అతనికి నర్వశి శొలు తమ్ము "తాము సర్వాత్ననా అర్బణ 

చేసుకున్న వని ఆాత్సర్యం. పాండవ భార్యలలో ఒక్క (చాపదినే 
పత్నిగా వ్యవహరించటం మొదలె నవి. బ్రందుకు దృష్టాంతాలు, 
తెలుగు కవులలో శబ్ద కిని సమ్మగంగా ఎఆిగినవారిలో నన్న యకి 
సర్వా త్తమ స్ధానం, 

అవధులు లేని | పతిభా వ్యుత్సకత్తులు, అమోఘమైన రాజాజ్ఞ 
అవారమైన శబ్దశ క్రి-ఈ మూడింటి సంపదతో నన్నయ భట్టారకుడు 
తేనుగున రచించిన ఆం ధమహాభారతం (పమాణంలో చిన్నదైనా 
ాభవంలో చాలా మిన్న గా (పశకాశిస్తూన్న ది, 

నన్నయ రచనలో ఆపార వమధురత్య, ఆలోచనామృతత్వ 
లక్షణాలు రెండూ చక్కని పాకంలో మేళవించి ఉన్నాయి, ఆయన 
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రచనలోని అతరరమ్యుత (పతి పాఠకుడు చవి చూచినబే, ఒకసారి 

ఆరుచి మరిగిన వానికి దానికి వదలి ఉండలేని స్థితి కలుగుతుందనటానికి 

నంచేహీంచనవనరం 'వేదు. 

జక ఆలో చనామృతత లకుణాన్ని నిరూపించటానికి మూడు 

ముతుకులు పట్టి దూవుతాను, 

కలవామున నిట్లు సురఠవి 

రుల నెల్లర నోర్చి యొక్క_రుండ యమృతేము(టె 

కని కొని యాస్యాదింపక 

యలోలుడగు వానింజూచి పారి యిట్ల నియెన్ = 

బ్రది ఆదిపర్యంలోని గరుత్నదు పాఖ్యానంలోని పద్యం. 

గరుత 0ేనికి వి విష్ణువు సాయాత్క_రించి వరం కోరుకొమ న్నాడు, 

గరుత్మ ౦ముడు విష్ణు దర్శనము అ పేనే ంవాడా? అ పేతే.ంచినంతమాల్రాన 

అందరికి (వత్యకు మవుతున్నాడా * ఎంత తపస్సు? ఎన్ని పరీక్షలు ! 
పరిస్థితి యిట్రుండగా హారి గరునికి ఆయాచితంగా ఏల సాతాత్క 

రించాడు, ఎందుకు వరమిస్తున్నాగు ? _ అలోచించి పాఠకునకు ఇక్కడ 

ఇన్ని (పశ్నలు ఫుశ్టు అవకాశం ఉన్నది. ఉ తవు కని ఉత్తమ 

పాఠకునకు పశు ఉత్తమ (పశ్నల నన్ని ంటినీ ముందే ఉద్భవించి 

ఉచితమైన రీతిలో సమాధానాలు స్ఫురించే విధంగా రచన సాగిస్తాడు, 

పై _పశ్నలన్నింటిక్ ఈ చిన్న పద్యం చక్కని సమాధానాలు చెబు 
తుంది. ఎందరో బుమలు ఎన్నో విధాల తపించి కూ+డా లల్యం 

విశనాశ లేకపోయారు. కాని గరుత్నంతుడు అలోలుడై_ సిలువగలిగాడు, 

అల్బ విషయాలలో అలతోలతను కొందరు _(పదర్శింపవచ్చు. _పకృత 

విషయం అట్టిది గాదు, దేవతలు చేవాదిదేవుని శ కియుక్కుల సాయంతో 
అపురూపంగా సాధించి భ_దపర చుకొన్న పదార్థం అమృతం. పైగా 

వారు రాతసులను వంచించి అము ఆ"న్ని చేజిక్కి-౦చుకొన్నారు. 
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గరుడుడు కలపహాంలో  సురవీరుల నందరినీ ఒక్క_ డై. ఓడించి జానిని 

స్వాయంత్తం చేసుకొన్నాడు, ఆ విధంగా దాని మాద సర్వాధికారాలు 
పొండి కూడా అంత మహో పదార్థాన్ని అస్వాదింప లేదం కే అతని 
ఎడద వివయాభిముఖంగా ఎంత పటిష్టమైన వైరాగ్యం పొందిందో 
జాహీంచాలి. ఇతర వ్వక్సు లకు పరమ దుస్పాధకామైన ఆ అలోలత్యం 

ఇతనికి గుణసిద్ధమై కూర్చుండి. అంశకే అతని గుండె నారాయణుడు 
ఆ అలోలతే(ం ఇతసిక్ గుణసిడను కూరుుంది. అంకే అతని గుంజ 

య థయా లు 
నారాయణుడు నివసించటానికి సరా్యాంగీగణంగా సిద్ధంగా ఉన్న గుడి 
అయిందని తాత్పర్యం. కణహామున, ఇట్లు = సుర_ వీరుల, ఎల ల్లరన్, 

ఒక్కరు. ఓర్చి" అనే ఒక్రొ_క్క_ పదం 'సర్వజేవతా సముదాయం 

కంకు గరుత్మంతుడు అధిరోహించిన ముహోన్నత ధీఖరాల మహిమను 

వక్కా-ణిస్తున్నాయి, శె చూపుకు ఇందులో ఏముందిలే అనుకోదగిన 

-ఈ పద్యంలో ఇంత గాంభీర్యం ఉంది, ఆ గాంభీర్యం అంతు చిక్కి. ణే 

ఆనంద ఏథ్ విహారం. చిక్కకపోతే అదొకనార్శగా భావించే అజ్ఞాన 
పథ్ వికోరం, 

యయాతి “అతిశయ రూప లావణ్య వి[భవమ గుణసుందరి యైన 

శర్మిష్ట నెటుంగ వేడి” చేవయా-నిని మాచి 'అందర కులగో (త నామంబు 

లడిగాశట, “దేవయాని అసాధ్యు కాలు, అఖండ (పజ్జా నిధి. శర్మిష్ట 

వాదాడ నూతిలోనికి తోస్తే యయాతి వచ్చి ఎందుకు నూతిలో 

ఉన్నావని అడిగినపుడు “పమాదవశేంబున నిన్నూ తం బడిన దాన” 

నని చవయానికీ కాక ఇంక ఎవరికైనా చెప్పటం సాధ్యమా? మరొక 

వ్య క్కి అయితే గుంజెలో డన్న కసినంతా వెళ్ళ ఛలో కీ ఉండేది, 

దేవయాని శర్శ్మిష్థను గూర్చి యిక్కడ పలైత్తు మూట అనలేదు. 
అంశు తన భవిష్యత్తుకు ముస వస్తుందని ఆమె సుదూరంగా 

ఆలోచించింది. కసినంతా వెళ్ళ గక్క_టానికి మాత మేకాక శర్చిభ్ధా 
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యయాతుల ఉళయ నిష్ట అనురాగ (నవంతిక్కి తన (ప్రయోజనం 
దృష్టితో, అడ్డుకట్ట "వేయటానికి కాడా పనికి వ చ్చేవిధంగా 

నన్ను మున్న మెబుంగ, దిన్నాతి నాకు 

దాసి వృష, పర్వుడను మహాదానవేం(దు 

కన్య నాయొద్ద నెప్పుడు కదలకుండు 

ననఫఘ; మజి దిని శర్మిష్ట యం డు జనులు, 

అని బదులు పలికింది. రా చేవుడిగాడు! తానేమి చెప్పింది ? 
ఇందులో అందరి సంగతి వది? కులమేది? గో తమేది ? (పశ్నకు 
సమాధానం చెప్పినట్టు? చెప్పనట్లా+ వాతలు పెడుతున్న ది యయాతి కా? 

శర్మ స్ట్రకా + “నన్ను మున్న యొజుంసదుూ అనటంలో శర్మిష్ట శర 

గారిసోవాలి, “ఇన్నా తి నాకు దాసి అనటంచేత రాజు 'వీయురాలు 
ఇద్దరూ 'దెబ్బతినాలి, “నృపపర్వుడను మహాదానవేం ద కన్య” అనటం 
వలన మహారాత,న చక్రవర్తి బిడ్డను దాసిగా చేసుకొన్న నన్ను 
గూర్చి ఆలో చించ వేం? అన్న పోటు రాజు హృదయానికి తగలాలి, 

“నాయొద్ద నెప్పుడు గదలకుండి అనే మాటలో ఏమరించి తీసుకొని ' 
పోవచ్చు ననుకుంటావేమో? ఆ పప్పులేం ఉడకవు అనే తర్జన 
స్ఫురించాలి, “అనను అధితేపణ, ఆహాహో! ఎంత పుణ్యాత్నుడవయ్యా! 
అన్నట్లు మతి దీని శర్చిష్ట యం[డుజనులు - అని ఆతి కష్టం మాద 

"పరు చెప్పింది. ఆ చెప్పటంలో ఎంత వాడితనం; మణి అనే పదం 

చెప్పటానికి ఇష్టం లేనితనాన్ని ఎంతే చక్కగా వ్యంజిస్తున్నది, “జనుల 

అం డం” అం కేట్ భైశం ఏమిటి? తేలి దంర్యడులు ఆ పెరు పెట్ట లేదని 

'తాత్సగ్యము కాదు. ఆమెను వీలయినంత ఆకర్షి ంపజేనుకోవాలి, వాత 

పొగకు కొన్ని పుడకలు వేసి ఉపశమనం పొందాలి, ఈ చిన్నపద్యంలో 

కథ మొత్తంలో పరచుకొని ఉన్న ేవయానీ (పవృ త్మికి సంబంధించిన 
ఆంత రాస్రన్ని ఎంతగా కుదిం'ది నివేవీంచాడో భావించినపుడు నన్నయ 

లోతులు మనకు స్ఫురిస్తాయి. ఆయన స్వయంగా చెప్పనే చెపాడు 
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కదా, కవీం[దులు సారమతికో లోనారసి మేలనవలసిన గాంభీర్యం 
తన కవిత్వంలో ఉందని, 

నాకు నన్నయ భారతంలో (పియాత్రి (ప్రియమైన ఘుట్టం 

ఒకటున్న ది. పూర్వం ఒకటి శెండుచోట్ల దానిని గురించి (ప్రస్తావించి 
ఉన్నా. ఈ రసవత్సభలో ఆ (పా వన చేయకుండా ఉండలేను, 

శంతను నుహోరాజు సత్య వతిని కామించాడు. దాశరాజును ఆడిగాడు. 

అతడు మహారాజును మన్ని స్తూనే అసాధ్యమైన వరం అడిగాడు 
ఏలు లేదు, ఇవ్వకవోతే అభీష్టం నెరవేరదు. ఈ గుంజాటనతో రాజ రు 
కార్యాలు మానివేసి శంతనుడు చింతా కాంతుడై వకాంతవానం 

చేస్తున్నా డు, 

నేడో శేపో రాజ్యభారం, గృహాస్థ ధర్మం స్వికరించవలసిన 
స్థితో ఉన్న చేవ వతుడు సరిస్థితులన్నీ సాకల్యంగా ఆకలి? పు చేసుకొని 
తండి దగ్గరకు వచ్చి నెరపవలసిన ముర్యాదలన్న్నీ సశపూర్వకంగా 

నెరపి ఇలా |సల్ని ంచాడు* 

“భవదభిరవితవీ.తికి బాధ యొనర్చంగ నోప్పునట్టి శా 
(తవ నివహంబు "లేదు; వసుధా (ప్రజకెల్ల ననంత నంతతో 
త్పవములు, రాజు లెల్ల ననిశంబు విధేయుల ప్క నిట్లు మా 

నవ వృపషభేర్యద! మేలుకొ మనః పరితాపము. బొందియుండగనా 

పద్యము చంపకమాల, అంశ పద్యము తండివై భక్తితో 
కుసుమూర్చున చేయుటనికే వినియు క మయినట్టున్న ది! కానీ ఈ రెండును 
రాజులందు విపరీతము అన్నట్లు పైకి సువాననలు గుబాళిస్తూ నే 

లోపల మర్మ ఘాతము చేసేవాడి కత్తిలా ఉంది. పాలకుడు ఎందుకు 
ఎప్పుడు ఎలా వడవాలో వ్యంగ్యంగా ఎ త్తి మావినట్ర యింది. ఉత్తమ 

త, [టియుడు పాలక ధర్మంలో ఉన్న నాడు స్వార్ధాన్ని సర్వవిభాలా 

(పక్కన పెట్టి (జా సాఖ్యాన్ని మాతమే అవేతీం చాలయ్యా ! 
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లే! లే! ఈ వడు పేమిటి ? అని కశాఘాతంతో లేపి కట్టుకున్న ట్టుంది 
ఈ పద్యం. అందులో అడిగేవాడు కొడుకు వయసు వచి ఏెనవాడు, 

తానై పూనుకొని పెండ్లి చేసి, 'రాజ్యమిచ్చి ఉపలాలించవలసిన స్థితిలో 

ఉన్న నాడు. “తానో వయసు మళ్ళినవాడు, సంతానవంతుడు" వాన 
(పగ్గానానికి పోవలసిన దశలో ఉన్న వాడు. ఏమని చెప్పాలి? ఎలా 

చెప్పాలి, ఒరే అవ్బీ అక్క_శ ఒక అందగ ణే మా ను పూ *ఛాను-రా! మనసు 

పడ్డాను, వా భ్ళేవో నియమాలు పెట్టారు. ఎలాగా అని ఆలోచిస్తున్నా ను. 
పెళ్ళి చేసుకుంటాను రా, అని సిగ్గువిడిచి కొడుకుతో చెప్పాలి, మానాఛి 
మానాలు ఆన్న వా జెవడూ బలా చెప్పలేడు, పీతృభ క్కితో ఆయన దుఃఖ 

మేమిటో తెలుసుకొని ఏ త్యాగమై రాచేసి ధృఢ నిశ్చయంతో ఉన్న 

కోడుకు చేతులు కట్టుకొని నిలబడే ఉన్నా డు. ఏవో సమాథానం నాని వే 

కాని కదిలే సూచనలు కనబడటంలేదు. శంతనుడి గుంజ ఎంత ఇరకా 

టంలోపడి ఎలా గిలగిలా కొట్లుకొంటున్నదో మనం (గహించా లే తప్ప 

అది మాటలలో వెప్పశగినది కాదు, ఈ గ్గతిన ౦ంకౌ నన్నయ భల్టుారకుడు 

జఒద్ర నాక్యభాగ్ంలో" స్ఫురింప చేస్తు న్నాడు. “అని విని పెద్దయంం 

(బొద్దు చింతించి” కథా నిర్మాణంలో ఈ మాట ఆయువుపట్టు. దిని 
మోద దృష్టి కేం దీకరించి చూస్తే క థారహన్యమం తా చక్కి. గా 
సాహోత్క_రిస్తుంది, పెద్దయుం _బొద్దు చింతొంచి అతికష్టం మోద చెప్పిన 

సమాధానాన్ని నన్నయ మూడు కంద పద్యాలలో ఒక చిన్న వచన 

భాగంలో నిబంధించాడు. అవ్య వస్థితే మైన మనస్సు ఒ'చిత్యాన్ని 

కాణాముును అవాచ్యాలనా పట్టించుకోరు "కాబోలు, సంతను 
జెంతమాట అన్నాడో చూడండి. 

“వినవయ్య ఏక్రవు( తుండు 

ననపత్యుండు నొక్క- రూపయని ధ ర్నువులన్ 

విని నీక తోడు వు్లుతుల 
ననఘా ! పడయంగ నిష్టమైనది నాకున్ +” 
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“జన వినుత యగ్ని హో(తం 

బును సంతానమును వేదములు నెడ తెలా 

జన నుత్తమ వంశజులకు 

ననిర్కి మహాధర్శ నివుణులై న మునిం దుల” 

స వస్త్ర శ్ర విద్యా 

కో విదుండవు రణములందుం (నూరుండ వరి వి 

(దావణ సాహసి కుండపు 

కానన నీ యునికి నమ గా నోప నెడన్” 

"కావున బహు పు_తార్గంబు యత్నంబు సేయవలయు, వివాహా 
మయ్యెద నన్నాడు, ధర్మ (పనంగం తెచ్చిన కొడుకును ధర్మ(పసంగం 

తోనే ఎదుర్కొన్నాడు. అనలే మన శశ మార్గణాలు తూట్టుతూట్లుగా 
౧ ౧౧ C౧ 

కొట్టిన గుండెకు కొడకు చూపిన *అవ్మేపణ దుస్సహమైంది. అట్టి 
గుండెలో నుండి వచ్చే మాటలథోరణి ఎలా ఉంటుందనటానికి ఇంత 
కంకు పదునైన ఉదాహరణలు మాూపటం నాధ్యం కాదు, 

నన్నయ భట్టారకుని రచనలోని గాంభీర్యం ఎంతటిదో మాట 
కున్న నైశిత్యం ఏ స్థాయికి చెందిందో, ఒకటి ₹ండు పొడిమాటలు 
ఆయా వ్యక్తుల స్వరూప స్వఫావాలనన్నింటినీ ఎలా సావోత్క_రింప 
'బేసాయో పనరించటానికి స్థాలీ ఫులాక్ష న్యాయంగా ఈ మూడ్తు ఘట్టాలు 

ఎన్ను కొన్నాను. 

రసహృ దయ కాసా రాలలో విశృంఖల విజోరం చెయ్యటానికి 
అవకాశం కల్పించిన విజయవాటిక్రా భువనపిజయ సాహితీ సంస్థ వారి 
సాజన్యాన్ని హృదయంలో పదిలపరచుకుంటాను. 

ఇతిశ మ్, 

| 


